REFERAT FRA STYREMØTE I VADSØ BRIDGEKLUBB SØNDAG 26.8.2012, RICA
HOTEL VADSØ.

Frammøtt: Kasserer Geir Magne Erstad (GME), nestleder Svein Harald Johnsen (SHJ), leder Marit Zahl
Jonassen (MZJ), turneringsleder Tommy Andersen (TA), materialforvalter Kjetil Persen (KP) og 1.
varamedlem Britt Nilsen (BN). Knut Busk (KBU) fra turneringsutvalget møtte under saken om Vadsøturneringen, Asbjørn Anthonsen (AA) under Sak 5 Klubbguiden. Møtet ble satt kl. 19.

SAK 6/2012-13:

Gjennomgang av forslag til terminliste / kvalitet på spillekveldene, hvordan
sikrer vi at ”alle er fornøyd”.

Vadsø Bridgeklubb
TERMINLISTE HØSTSESONGEN 2012
Måned

Dato

Aktivitet

August

28

Info. / løskveld

September

4

Høstturnering 1, kveld 1

11

Høstturnering 1, kveld 2

18

Høstturnering 1, kveld 3

25

Høstturnering 1, kveld 4

2

Løskveld

9

Høstturnering 2, kveld 1

16

Høstturnering 2, kveld 2

23

Høstturnering 2, kveld 3

30

Høstturnering 2, kveld 4

6

Løskveld

13

Førjulsturnering , kveld 1

20

Førjulsturnering , kveld 2

27

Førjulsturnering , kveld 3

4

MP-treff

11

Førjulsturnering , kveld 4

18

Juleavslutning med premieutdeling for turneringene/løskveld

Oktober

November

Desember

Info

Tre kvelder er tellende i hver turnering med samme makker
-

Bruker Bridgemate når vi spiller turnering, ikke nødvendigvis på løskveldene.
Oppslagstavle med resultater for hver spillekveld.
Turneringsleder for hver turnering.

-

Turneringsutvalget står som ansvarlig for gjennomføring av turneringene / spillekveldene,
basert på dette rammeverket.
Turneringsutvalget, styret og andre interesserte får opplæring i Ruter 7 av Jarno Johnsen
søndag 2.9 kl 18-20.

SAK 7/2012-13:

Vadsøturneringen

-

Vadsøturneringen blir 19-21 oktober.

-

KBU har kontroll på det meste, men:
Trenger 2 personer til å klippe og dele ut spillestensiler mellom rundene.
Trenger hjelp til påmelding som skjer i Saariselka.
Sponsing og spurtpremier:
KP ordner 4 trådløse mus
GME tar kontakt med Rema og Sparebank 1
KBU ordner liste på hva vi trenger å ha med oss til Saariselka.
MZJ sjekker priser på buss.
Turneringsleder blir Timo Saarinen.
Utgifter:
75% av startkontigenten går til pengepremier
Turneringsleder; 5000 kr
Svein Erik Bull; kort og transport 4000 kr
Hotell; 2000 kr
KBU og GME har kontakt om regnskapet.

-

SAK 8/2012-13:
-

Æresmedlemmer

BN redegjorde. Vi har kun hatt ett formelt utnevnt æresmedlem, og det var Thorleif
Mathisen. Vi har dermed ingen gjenlevende æresmedlemmer i klubben.
AA har et råmateriale over klubbens historie som han vil bearbeide.

SAK 9/2012-13:

"Klubbguiden"

- AA deltar på utviklingsprosjektet ”Klubbguiden” i regi av Norsk Bridgeforbund. Klubbutvikling
er tiltak i klubben som kan bidra til å løfte klubben fra en nå-situasjon mot en ønsket fremtidig
situasjon.
- Styret takker ja til Asbjørns tilbud om å bli vår ”Klubb-guide” gjennom denne prosessen.
- Hva må gjøres for å rekruttere medlemmer og forbedre driften av klubben? Noen punkter:
- Spørreundersøkelse, hva ønsker medlemmene.
- Kjønnsfordeling - flere damer på klubbkveldene.
- Rekrutteringskurs hvert år.
- Lage forpliktende planer.
- Makkergaranti når du kommer alene på spilekveldene. TA lager liste. KP blir

makkergarantist de neste 2 spillekveldene 28/8 og 4/9.
- Oppstartsmøte for klubbutvikling for styret og andre interesserte medlemmer søndag 2/9
klokka 18.00 på Rica Hotel.
- Etter at oppstartsmøtet er ferdig blir det opplæring i Ruter 7 med Jarno Johnsen.

SAK 10/2012-13:

Eventuelt

- Forenkling av betaling på spillekveldene:
- Halvårskort som er gyldig ut 2012: 600 kr
- 10 klipp som er gyldig til 01.07.2013: 500 kr
- Pr. spillekveld : 50 kr
- GME følger opp regler for medlemskontingenter (oktober).
- Påmeldingsfrister :
- NM klubblag: 01.10.2012.
- 3. divisjon: 01.10.2012.
- 4. divisjon: 01.10.2012.

Møtet hevet kl. 21.

Tommy Andersen
referent

