
Hordaland Bridgekrets 

Referat fra styremøte 17. november 2006. 

Det ble arrangert styremøte fredag 17. november 2006 kl 18:45 på Pastasentralen. 

Følgende møtte: Steinar Kyrkjebø, Håvard Moe, Kenneth Bendiksen, Sven-Olai Høyland 
og Per Halvorsen. 
KRU Representert ved Håvard Moe, TU ved S.O.Høyland. 

1. Referent: I forretningsførers fravær ble PH valgt som referent. 
   

2. Referat forrige styremøte: Ingen merknader. 
   

3. Kortgivingsmaskin: Vi har stadig problemer med funksjon. Per Nordland mente at 
han hadde funnet en mekanisk feil på Midt-Trøndelags maskin og at det kunne 
være samme problem vi hadde. PH forsøkte å erstatte en fjær. Funksjon 
tilsynelatende noe bedre, men ikke bra nok. Maskinen må trolig til ny reparasjon, 
men vi avtaler kostnader ved dette med bridgefestivalen – som holdes ansvarlig for 
problemene – før vi sender. Vi må også ha backup før så kan gjøres. 
   

4. KRU instruks: Etter at avklarende avsnitt er lagt inn i PHs utkast har KRU funnet 
at instruksen nå er slik at det er klart at deres ansvar først og fremst er en 
støttefunksjon for klubbene og at de kan akseptere instruksen. Det forelagte utkast 
ble enstemmig vedtatt og legges på nett. 
   

5. Turneringslederkurs: 6 påmeldte deltagere hvorav 3 har startet med å sende 
besvarelser. FF påpeker at bare 1 har betalt kursavgift. Følges opp. Ellers er 
fremdrift mye langsommere enn vi håpet, men det er enda håp om å ha autorisert 3 
nye TL før sesongslutt. 
   

6. KM Lag kvalifisering: Reidar Johnsen har som vanlig ansvaret for 
kvalifiseringsserie i kretsens østlige region. Da han ikke var til stede rapporteres 
dette senere. Kenneth Bendiksen har ansvaret for kvalifiseringsserie i den nordlige 
region. Han rapporterer at vi denne sesongen vil klare å få dette i gang. Innbydelse 
legges på nett og sendes alle medlemmer. 
   

7. BM Lag: Spilles denne sesongen med 3 lag mer enn sist sesong, noe som er svært 
positivt i alle henseende. Kiosksalget var en betydelig tilvekst til kretsens økonomi 
sist sesong. Denne sesongen ser det ut til å bli et nulloppgjør eller tilnærmet det, 
dessverre. 
   

8. Seriemesterskapet: Vi avvikler en helg av 3.div. med 5 lag + 2 helger av 4.div hvor 
gledelige 25 lag er påmeldt. Økonomisk vil tilskuddet fra NBF bringe 
arrangementet i balanse. Kiosksalget avgjør økonomien i arrangementet. 
   

9. Vaktordning - arr. SM: Det var forutsatt at styret etter møtet skulle rigge til og 
gjøre klart for arrangementet. Dessverre viste det seg at lokalene var utleiet denne 
kvelden slik at vi ikke slapp til. Håvard og Kenneth påtok seg å møte tidlig lørdag 



for å ta jobben sammen med SOH. Rydding må vi samle krefter til under 
spillingen søndag. 
   

10. 10. Søknad fra KRU: KRU har søkt om overføring av midler fra 2006-budsjettet til 
2007-budsjettet. Styret har ikke anledning til å overføre midler, men derimot til å 
legge inn ekstrabevilgning i revidert budsjett for 2007. For å gjøre dette må vi ha 
en plan for anvendelse fra KRU innen utløpet av 2006. Styret ser positivt på saken, 
men en evt. Utvidelse av budsjettet til KRU for 2007 vil selvfølgelig være 
avhengig av at regnskapet for 2006 gir rom for det. Hensyn må også tas til 
nødvendige kostnader på utstyrssiden som kan få influens på revidert budsjett for 
2007. 
 
KRU orienterte om planer. Konkret vil det bli sendt ut forespørsel til alle 
klubber/alle medlemmer med mailadresse om interesse for å kurses som 
bridgelærere. Er interessen til stede vil S.O. Høyland sendes på et av NBFs kurs 
for så å kurse kretsens øvrige kandidater. Det ser for øvrig ut til at NBF ikke helt 
er klare med sitt kursopplegg. 
   

11. Søknader fra Samnanger om støtte til kursvirksomhet: Samnanger har sendt 
rapport fra kurset på ungdomskolen som det ble bevilget støtte til for et år siden. 
Utbetaling av vedtatt støtte gjøres. 
   

12. Hjertesukk i Norsk Bridge: Styret har reagert på innlegget i Norsk Bridge som gir 
inntrykk av at ferske spillere i kretsen generelt behandles svært dårlig. Forfatteren 
av innlegget har vært kontaktet og hun har forståelse for at hennes innlegg, som 
nok var berettiget i det miljø hun befant seg – kan ramme langt flere enn det som 
var meningen. Det blir forfattet et kort innlegg hvor andre kvinnelige rekrutter 
beskriver hvordan de opplever miljøet. Det presiseres at nulltoleranse gjelder på 
området. Dog var episoden som foranlediget innlegget begrenset til en liten krets 
av en av våre klubber og ikke et generelt inntrykk av miljøet i Bergen eller NBF 
Hordaland. 
   

13. Regnskapsoversikt: FF fraværende. Avventes. 
   

14. Bridgemate: Regnskap for 2006 må avgjøre hvorvidt investering kan gjøres før 
sesongstart høsten 2007 
   

15. Eventuelt. 
   

 

Bergen, 17. november 2006 

Referent, 
Per Halvorsen 

 


