REFERAT FRA STYREMØTE I VADSØ BRIDGEKLUBB SØNDAG 1.7.2012,
HJEMME HOS LEDEREN.

Frammøtt: Kasserer Geir Magne Erstad (GME), nestleder Svein Harald Johnsen (SHJ) og leder Marit
Zahl Jonassen (MZJ). Forfall: Turneringsleder Tommy Andersen (TA). Ikke møtt: Materialforvalter
Kjetil Persen (KP). Møtet ble satt kl. 18.

SAK 1/2012-13: KONSTITUERING
-

Oppgavefordeling: Kasserer GME, info- og internettansvarlig SHJ, turneringsleder TA,
materialforvalter KP.
Enighet om å innkalle 1. varamedlem fast til alle styremøter.

SAK 2/2012-13: VADSØTURNERINGEN 2012
-

-

Vi forsøker å flytte turneringen to helger fram, til 5.-7. oktober, forutsatt samme tilbud fra
hotellet og at helga ikke kolliderer med andre store turneringer i området. Ellers holder vi på
helga 19.-21. oktober.
Styret takker ja til tilbudet fra Knut Busk om praktisk gjennomføring av turneringen. Styret
ordner med buss. GME er styrets kontaktperson.

SAK 3/2012-13: TURNERINGSAVVIKLING OG TERMINLISTE
-

-

Styret ønsker mer kvalitet over spillekveldene, i form av ferdig gitte kort, bruk av PC etc.
Dette gjelder bare turneringer som går over flere kvelder, ikke nødvendigvis løskvelder.
Tiltak: Opplæring av styret, turneringsutvalget og andre interesserte. Jarno Johnsen
forespørres av SHJ om å stå for dette ved oppstart av høsthalvåret. SHJ setter opp utkast til
terminliste for hele sesongen, til behandling i et styremøte før sesongstart, der også
turneringsutvalget deltar. Det endelige oppsettet legges fra m for medlemmene ved
oppstarten. Dato for utvidet styremøte blir 26. august kl. 18 på hotellet, oppstart med
medlemsmøte 28. august.
Styret ønsker premiering i turneringer som går over flere kvelder.
Styret drøftet muligheten for å arrangere en helgeturnering i juni 2013.
Sommerbridge arrangeres av de frammøtte.

SAK 4/2012-13: SPILLELOKALE
-

Vi må unngå å spille i kjellerlokalene på hotellet pga. miljøproblemene der. Alternativer kan
være for eksempel Vadsø Fjordhotell, Sivilforsvaret, Ungdomsklubben, Odd Fellow, Varanger

Panorama og vegkontoret. Før vi går nærmere inn på dette, tar MZJ kontakt med Rica Hotel
v/direktøren med sikte på om vi kan spille fast på hotellet uten å måtte bruke kjellerlokalene.

SAK 5/2012-13: EVENTUELT
-

-

-

-

Ettersom Nordeas filial i byen nå er nedlagt, tar GME kontakt med byens to andre banker for
å få ny bankforbindelse. Sponsing av Vadsøturneringen bringes samtidig på bane, gjerne med
en avtale over flere år.
Medlemsdemokrati. Referater fra styre- og årsmøter skrives ut i tekstbehandling og gjøres
kjent for medlemmene, med utskrift, på nettsiden og via e-mail. Dette går på rundgang i
styret, med SHJ som førstemann ut.
Asbjørn Antonsen inviteres til neste styremøte for å informere om forbundets opplegg
”Klubbguiden”.
For å forenkle kasserens oppgaver setter vi inn to tiltak for å få ned kontantomsetningen:
Ordning med klippekort for startkontingent på spillekveldene, med rabatt. Forhåndsbetaling
til klubbens konto av startkontingent i Vadsøturneringen. Det vil fremdeles bli anledning til å
betale kontant ved start mot et tillegg, anslagsvis 100-200 kroner.
Etter diskusjonen vi hadde på årsmøtet, tar MZJ en gjennomgang med Britt Nilsen for å få
oversikt over hvem som er klubbens æresmedlemmer.

Møtet hevet kl. 20.

Marit Zahl Jonassen
referent

