
REFERAT FRA STYREMØTE I VADSØ BRIDGEKLUBB MANDAG 29.9.2014 HJEMME HOS BRITT 

NILSEN I LINDSETHVEIEN 

Møtet ble satt kl.18. Til stede: Svein Harald Johnsen (SHJ), Britt Nilsen (BN), og Marit Zahl 

Jonassen (MZJ). 

 

Sak 1/2014-15: Gjennomgang av referatet fra årsmøtet 

SHJ får ansvar for signering av protokoll fra May Tove Iversen og Geir Olav Næss. Enighet om 

at vi bruker dagens protokoll dette året og bytter den ut fra neste årsmøte. 

 

Sak 2/2014-15: Samarbeid med bibliotektet. 

Bakgrunn: Biblioteket har tatt kontakt med bridgeklubben i forbindelse med at de har et 

prosjekt knyttet til hobbyrekker. De har fått kr 50 000 i prosjektstøtte fra sentralt for å 

promotere ulik hobbyer. Først ute er bridge og sjakk. Dette ønsker de å kjøre i oktober. 

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra medlemmene er det enighet om at vi spiller på Vadsø 

bibliotek noen tirsdager etter Vadsøturneringen 17.-19.oktober. Vi spiller ordinære 

klubbkvelder 21., 28., 4.11 og 11.11 på Vadsø bibliotek (i hvert fall de første to tirsdagene). 

Makkergaranti hvis det kommer noen nye. Hvis interesse for oss skal vi kjøre et 

nybegynnerkurs så raskt som mulig etter promoteringen. MZJ kjører litt info om klubben fra 

kl 17.30 tirsdag 21.oktober, SHJ blir med på dette. 

Biblioteket stiller med kaffe til oss. Ryddegjengen den 21. består av Trond Rasvik, Jan 

Wengen og Torstein Klogh. De henter utstyret på hotellet.  Vi kan ha utstyret på biblioteket 

mellom spillekveldene der. 

MZJ orienterer hotellet om at vi spiller på biblioteket disse tirsdagene. SHJ holder kontakten 

med biblioteket. 

 

Sak 3/2014-15: Vadsøturneringen 2014 

MZJ bestiller buss med bord. Avreise kl. 12.00 fredag 17.oktober fra Rica. MZJ tar bestilling til 

festmiddagen lørdag kveld. Må prøve å få tak i alle påmeldte for å høre om de vil være med 

på middagen. Vadsø Bridgeklubb betaler middag for alle klubbens medlemmer, drikke 

betaler den enkelte selv. 

Knut Busk og Jan Ove Bernhardsen ordner alt det praktiske mht turneringen (kort, 

meldebokser, bridgemate m.v.) 



Vi må prøve å gjøre noe mer mht markedsføring av turneringen til neste år. Forslag: Direkte 

markedsføring overfor spillere? F.eks. kjøper sjakklubben ”ferske” adresselapper fra 

sjakkforbundet og sender ut info til den enkelte. Kan man ”sy” en pakke i samarbeid med 

hotellet, med fly etc? 

Trond Rasvik ordner med loddsalg i bussen, vi hjelper å selge lodd. Klubben betaler 

bussutgift som en bonus til oss spillere. BN tar en runde og prøver å få tak i noen 

spurtpremier fra næringslivet. 

 

Sak 4/2014-15: Økonomi 

Beholdningen er noe lavere enn ved årsmøtet. Dette skyldes betaling av regninger, bl.a. 

serviceavgift og annet til bridgeforbundet. Vi har ca 58 000 på konto. 

Under Vadsøturneringen må vi få noen av medlemmene til å fylle rommet klubben får til 

arrangementskomiteen. Jan Ove og Jan Arne tar ansvar for dette. De betaler da for rommet 

direkte til klubben (samme pris som til hotellet). 

Vi betaler i dag kr 1368 for å ha en utvidet nettilgang på hjemmesiden vår. Bridgeforbundet 

har et tilbud om gratis nett for klubbene – Kan vi klare oss med dette gratistilbudet? Vi tror 

det. Britt sender ut den info hun har om gratissiden, vi ser på denne før neste styremøte og 

tar en beslutning hvorvidt vi skal gå for denne på neste styremøte. 

Ikke-medlemmer må betale kr 60 i serviceavgift til forbundet. ”Hull i hodet” når man ønsker 

å rekruttere nye spillere… Medlemsbladet kommer nå kun elektronisk og ikke i papirformat. 

Vanskelig å lese og ikke samme ”kos”. Er på ca 70 sider, ikke sikkert alle har mulighet til å 

printe ut. Klubben lager et ”protestskriv” på dette og sender til bridgeforbundet.  MZJ lager 

utkast. 

 

Sak 6/2014-15: Terminlista høst 2014 

Utkast til terminliste er satt opp av Jarno Johnsen og SHJ. Styret synes forslaget er fint. SHJ 

og Jarno setter opp lignende liste for vårsesongen. Enighet om at vi følger terminlista selv 

om vi spiller noen kvelder på biblioteket. 

Vi må være flinke å passe på våre egne ”ryddekvelder”, den i styret som har ryddeøkt bør 

huske sin besøkelsestid og gjerne sende en SMS til de som skal være sammen med denne og 

minne om ryddearbeidet. 

Møtet hevet kl. 21.10. 

Referent: MZJ 


