
REFERAT FRA  STYREMØTE I VADSØ BRIDGEKLUBB SØNDAG 22.MARS 2015 HJEMME HOS 

BRITT NILSEN I LINDSETHVEIEN 

Møtet ble satt kl. 18. Til stede:  Svein Harald Johnsen (SHJ), Britt Nilsen (BN), Trond Rasvik 

(TR), Jarno Johnsen (JMJ) og Marit Zahl Jonassen. 

 

Sak 7/2014-15:  Årsmøte 

Årsmøte er fastsatt til 16.juni.  

BN fikser regnskapet. 

MZJ lager utkast til årsmelding innen 1.juni, SHJ sender resultater til Marit i forkant. 

BN ordner med premiering for turneringene i vårhalvåret. 

 

Sak 8/2014-15:  Terminlista  

SHJ har laget liste på rydding etc. ut sesongen.  

Ruter: Flere må lære seg RUTER, i dag er vi for avhengig av de få som kan dette.  Må sikre at 

disse ikke går lei og at det blir en rullering også på dette . Det er ikke vanskelig i følge de som 

kan det….  ”Kan man nettbank kan man lære seg ruter.” 

 

Sak 9/2014-15:  Eventuell buss til Rovaniemiturneringen 1-3. mai  

Klubben har fått et tilbud fra Boreal Transport på buss til Rovaniemi på kr 21.500. Enighet 

om at vi minst må få inn kr 10.000 i egenandeler om klubben skal betale resten, hører om 

det er interesse i klubben og evt. Kirkenes. 

 

Sak 10/2014-15:  Klubbens hjemmeside  

Vi betaler i dag kr 1 368 i årlig avgift for dagens hjemmeside. Det er mulig å ha en gratis 

versjon som langt på vei dekker klubben sitt behov. Enighet om at vi sjekker nærmere hva vi 

evt. mister ved å gå over til gratisversjonen, og tar en endelig beslutning på dette på neste 

styremøte. JMJ sjekker ut dette. 

 

Sak 11/2014-15:  Protestskriv  

Vi har tidligere blitt enig om å sende et protestskriv over at bridgebladet er gjort elektronisk 

og ikke lenger kommer i papirformat. Denne er ikke fulgt opp – Marit lager utkast på 

protestskriv til Norges Bridgeforbund. 

 



Sak 12/2014-15:  Vadsøturneringen 2015  

Turneringa spilles 16-18.oktober 2015. Knut Busk følger opp mot hotell og invitasjon m.v. 

Buss må MZJ ordne med. 

 

Sak 13/2014-15:  Eventuelt  

Matrialforvalter TR mangler en skinnveske med masse kort i, er det noen som har lånt 

denne? MZJ spør på tirsdag i klubben. 

Det er nå kommet et nytt dublerings- og regnskapssystem som er tatt i bruk i Danmark, etter 

hvert vil dette antakelig bli mer vanlig (og rimeligere). Mulig dette blir aktuelt også hos oss 

om noen år. 

 

Møtet hevet kl.19.50. 

 

Referent: MZJ 

 


