REFERAT FRA STYREMØTE HJEMME HOS BRITT NILSEN SØNDAG 10. APRIL 2016

Til stede: Britt Nilsen (BN), Britt-Anne Iversen (BAI), Jarno Johnsen (JMJ), Svein Harald Johnsen (SHJ)
og Marit Zahl Jonassen (MZJ). Møtet ble satt kl. 19.

Sak 13-2015/16: Økonomisk status per dato
Klubben har kr 33.000 i banken og kr 1900,- i kassa. Utestående beløp for 2 stk nybegynnerbøker til
kurset i Vardø, til sammen kr. 450.

Sak 14-2015/16: Vadsøturneringen 2016
Vadsø Bridgeklubb er 85 år i år, og det er 20-årsjubileum for Vadsøturneringen i Saariselka. Det er
derfor et ønske om å gjøre ”litt mer” ut av turneringen i år. Geir Olav Næss er leder for komiteen som
arrangerer turneringen i år. Komiteen har bedt styret om en del avklaringer forbundet med bl.a.
økonomi.
Styret har følgende merknader:
-

Samlet må turneringen, med lagkamper fredag, ikke gå med underskudd. Det er ønskelig at
man etter premier/utgifter har ca kr 2000 igjen til dekning av rekvisita etc.
Styret – mot en stemme – mener at det er et godt tiltak at vi har levende musikk lørdag kveld
(slik som i fjor). Flertallet mener dette bør dekkes som en utgift som dekkes innenfor
turneringens utgifter.

Følgende utgifter må dekkes innenfor startkontingenten/-e:
Turneringsleder (kr 7200 i 2015)
Betaling til forbundet ( kr 120 per par i 2015)
Kortdubletter (kr 1,50 pr dublett i 2015 (totalt kr 750))
Kjøring av kort (kr 1000 i 2015)
Spurtpremier (kr 1200, hadde ikke spurtpremier i 2015. MZJ ordner dette)
Musikk på lørdag (kr 4000 + dekning av hotell). MZJ har sjekket med Geir Magne Erstad om det er
mulig å få det rimeligere, det er vanskelig i og med at han innenfor honoraret dekker utgifter til
kjøring etc.
Totale utgifter som må hensynstas i forbindelse med fastsetting av premier er da, med
utgangspunkt i 35 par, er kr 18150.
Andre ting knyttet til Vadsøturneringen:
Når det gjelder dekning av buss og middag lørdag for klubbens medlemmer skal klubbens
medlemmer dekke kr 500 hver i egenandel til delbetaling av disse utgiftene, samles inn på bussen
til Saariselka.

MZJ sjekker hvorvidt det finske busselskapet Eskelainen kan gi et rimeligere busstilbud enn
Snelandia.
Klubben har fått kr 1000 i støtte fra NBF til vår juniorsatsing. Enighet om at vår juniorspiller
Marius Johnsen Støme får dekket utgifter til startkontingent, buss og middag lørdag innenfor
disse midlene.
Når det gjelder rom som hotellet stiller med, må det avklares i god tid på forhånd hvem som skal
bo på disse rommene. De som bor her betaler kr 1000 hver, mat kommer i tillegg under
forutsetning at dette da ikke blir dyrere for disse enn om de hadde bestilt ordinære rom/leilighet.

Sak 15-2015/16: Forberedelse til årsmøte 2016
MZJ gir beskjed til valgkomiteen som er Asbjørn Anthonsen og Ann-Karin Dahl Næss at de må
starte med arbeidet.
På grunn av tjenestereise for MZJ blir årsmøtet fremskyndet en uke, fra 14. til 7. juni 2016. Saker
som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 15.mai.
MZJ lager utkast til årsrapport. SHJ / JMJ sender resultatsammendrag til MZJ.

Sak 16-2015/16:
1. Ranja Sivertsvik har søkt om støtte fra klubben for dekning av utgifter til deltagelse i Lag-NM
damer. Enighet om at klubben støtter henne med dekning av startkontigent på kr 750. Dette
gir en lik praktisering på linje med divisjonsspilling.
2. Norsk Bridgeforbund har sendt ut et tilbud om å få 5 eksemplar av bridgebladet i papirformat
for samlet kr 1000, dvs kr 200 pr eksemplar per år. MZJ tar med tilbudet i klubben og sjekker
interesse, medlemmer som er interessert må selv dekke dette.
3. Tidligere vedtak om kjøp av ny protokoll med plastlommer reverseres. SHJ kjøper inn en ny
ordinær protokoll.

Møtet hevet kl 19.50

Marit Zahl Jonassen
Referent

