REFERAT FRA STYREMØTE I VADSØ BRIDGEKLUBB, SØNDAG 8.9.2013 HJEMME HOS BRITT
NILSEN I LINDSETHVEIEN.

Møtet ble satt kl. 18. Til stede: Svein Harald Johnsen (SHJ), Britt Nilsen (BN), Marit Zahl Jonassen
(MZJ) Trond Rasvik (TR), Jan Arne Varsi (JAV), Knut Busk (KB), og Jarno Johnsen (JMJ). KB og JMJ stilte
som medlemmer av turneringsutvalget. JAV skal fremover ha ansvar for klubbens hjemmeside.
Møteleder og referent: MZJ.

Sak 1/2013-14:

Økonomi

BN redegjorde: Har jobbet godt med innkrevning av utestående fra 2012. Vi hadde utestående på totalt kr.
5.900, ved en feil var dette inntektsført i regnskapet for 2012, egentlig hadde vi på revisjonsdato kr 5.900
mindre i kassa enn regnskapet viste. Mangler nå kontingent fra 5 medlemmer for 2012, dersom de ikke
betales strykes de som medlemmer. Ny PC er betalt . Saldo på klubbens konto er p.t. ca 34.000, uten store
regninger som ligger til betaling utover blomst til Monica Jonassen i forbindelse med mannens død.
Har ellers omsider fått alle papirene i orden mht bytte av bank. Vi går fra Nordea til Sparebank1.
Går helt bort fra ordningen halvårsårskort og klippekort – kun ordinær betaling med kr 50,- pr kveld.

Sak 2/2013-14:

Vadsøturneringen, 18.-20. oktober 2013

Turneringen er inne på forbundets terminliste, men selve invitasjonen er ikke linket hit. Dette fordi den
først må legges ut på vår hjemmeside slik at disse to sidene kan linkes mot hverandre. KB sender invitasjon
til JAV som legger den ut på vår hjemmeside. JMJ må vise JAV hvordan dette gjøres i god tid før sistnevnte
drar ut i ny jobb i Nordsjøen.
KB og og Jan Ove Bernhardsen ordner med meldebokser, kort og bridgemater før turneringen, og fikser
lokalene i forkant. Klubben betaler ikke for transporten, men dekker i stedet overnatting den helga for de
to (uten mat). KB samsnakker med TR og tar med annet nødvendig utstyr / materiell i bilen fredag morgen.
Timo Sairanen OK som turneringsleder, lokaler OK, enighet om premiering. MZJ bestiller buss.
TR ordner med konvoluttlotteri på bussen, BN sjekker sponsing/spurtpremier.
Må huske å ha skikkelig prisliste i forkant med lisens og startkontigent i Euro og norsk valuta og gode lister
som letter registrering før start. Turneringen må ikke igangsettes før alle har betalt.
Hotellet stiller med følgende til klubben:
 Rom til turneringsleder + 2 rom
 Leilighet for 6 personer (sist betalte de 6 som overnattet kr 1000 til klubben for overnatting og mat)
 2 vouchere på rom og måltider til fjorårets vinnere

Sak 3/2013-14:








Som forrige sesong hadde SHJ laget ut utkast, som alle sluttet seg til.
Enighet om at kortlegging må læres og rulleres på av flere. Det ideelle er 8 personer som rullerer på
dette.
Vi oppfordrer alle til å melde seg til ryddegjengen noen ganger i løpet av terminlista. 3 personer
hver spillekveld, med en fra styret som ”arbeidsleder”. TR administrerer lista.
Turneringsutvalget v/JMJ sender oversikt over turneringsansvarlige (3 turneringer høst, 4 vår) til
SHJ innen 15. september.
TR og SHJ får med seg en med godt kjennskap til gammelt materiell, og rydder på lageret. Materiell
som skal sjaues av ryddegjengene merkes godt, og info henges opp inne på lageret.
Første turnering startet som oppsatt 3.september.
MZJ kontakter Rica og spør om det er OK med videre spilling på hotellet

Sak 4/2013-14:





Terminlista for høst 2013 og vår 2014

Eventuelt

Ny pc’en: Ruter fungerer, men trøbbel med bridgemate-programmet. Enighet om at
turneringsutvalget følger opp og får dette på plass.
Vadsøturneringen og utstyr: KB samsnakker med TR og tar med nødvendig materiell i bil fredag
morgen.
JAV har planer om oppstart av nybegynnerkurs rett på nyåret. JAV kommer med forslag til videre
oppfølgning når nybegynnerkurset er ferdig.
Divisjon og KM, Påmeldingsfrist. Vi har pleid å betale påmeldingsavgift til divisjonsspilling. Bruker
ca 10.000 på 4.divisjon, i fjor fikk vi halv pris siden det kun var spilling 1 helg. Bør pengene heller
nyttes til noe annet sosialt for klubbens medlemmer? BN sjekker om vi får det for halv pris også i
år, hvis nei vurderer vi å arrangere en annen lignende turnering slik at pengene beholdes i klubben.

Møtet hevet kl. 19.30.

Marit Zahl Jonassen
Referent

