REFERAT FRA STYREMØTE I VADSØ BRIDGEKLUBB, SØNDAG 21.4.2013 PÅ RICA HOTEL
Møtet ble satt kl. 17. Til stede: Geir Magne Erstad (GME), Svein Harald Johnsen (SHJ), Britt Nilsen
(BN) og Marit Zahl Jonassen (MZJ). Knut Busk (KB), Jarno Johnsen (JMJ) og Kjetil Persen (KP) møtte
kl. 17.40. Møteleder og referent: MZJ.

Sak 25/2012-13:







Gjennomgang/oppfølging av referat fra forrige møte, 3. januar

Vadsøturneringen 2012: GME må lage et kontantregnskap sammen med KB. Vi har bl.a. en del
utestående for de som bodde på ”klubbens rom” gjennom samarbeidet med hotellet. Frist:
Kontantregnskap til styret innen 12.mai 2013.
Medlemskontigent/årskort/klippekort – utestående. GME må evt. stryke dem som ikke har
betalt medlemskontingent, melde dette inn til forbundet v/ Harald Skjæran, og få en
kreditnota på de som ikke lenger er medlemmer og som klubben har forskuttert for.
GME lager en oversikt til styret hvem som er skyldig penger til klubben samt hvem som skal
betale lisens, og drive dette inn snarest. Styret må få denne oversikten innen 12.mai.
Vi har ikke fullført alle nødvendige skritt for skifte av bank. Enighet om at vi venter med et
skifte av bank til nytt styre er på plass.

Sak 26/2012-13:

Terminlisteevaluering

Enighet om at vi fortsetter med oppsett av ryddegjeng og folk som skal legge kort. Flere kan bli flinkere til å
melde seg frivillig, særlig til kortlegging.
MZJ kontakter Rica og ber om at vi PRIMÆRT får spille i ”det runde rommet”, videre høre om det er mulig å
få satt lås på døra i kjelleren.

Sak 27/2012-13:

Økonomirapport

Kasserer GME har en regning liggende fra forbundet på ca kr 500. Det er endring i reglene for
kontingentbetaling til forbundet. Man baserer seg nå på aktivitetsrapport + kontingent, har vi fått alle
regninger for dette? Hvor hyppig fakturerer forbundet klubben for denne aktivitetsavgiften? Koster ca kr
100 pr spillekveld, ca. kr 4000 totalt i løpet av en sesong. Fullstendig regnskap med bilag MÅ foreligge til
styremøte torsdag 23.mai.

Sak 28/2012-13:

Årsmøte 2013

Det innkalles til årsmøte tirsdag 11.juni. Det informeres om dette i klubben, og forslag til årsmøtet må
være styret i hende innen tirsdag 28.mai. Ikke nødvendig med annonse i avisa, MZJ sender
årsmøteinnkalling på e-post til medlemmene, og tar kontakt med KB og Jan Ove Bernhardsen (JOB) i
valgkomiteen.

Sak 29/2012-13:

Vadsøturneringen 2013

Som arbeidsgruppe velges KB (leder), SHJ, JMJ, og JOB.
Turneringen avvikles 18-20. oktober 2013. Vi takker ja til konferansetilbudet fra Santa's Hotel Tunturi i
Saariselka, og markedsfører turneringen i samarbeid med dem. KB lager invitasjon og får fullmakt til å
fastsette premiering mv. i forhold til tidligere års praksis og følgende retningslinjer: Buss holdes utenom,
klubben skal ha dekket reelle utgifter og sitte igjen med et overskudd på rundt kr 5000.
Finske Timo Sairanen har tilbudt seg å være turneringsleder også i år, SHJ får i oppdrag å skaffe en spillende
salsjef. Vi trenger også noen til det praktiske rundt kort under turneringen.
KB følger opp kort, meldebokser og bridgemater.
Enighet om at regnskap og oversikt over Vadsøturneringen SKAL foreligge innen 4 uker etter at turneringen
er ferdig.
Vi ønsker å prøve å få til noe sponsing i form av spurtpremier til Vadsøturneringen. BN sier seg villig til å
forhøre seg om spurtpremier, KP likeså.

Sak 30/2012-13:










Eventuelt

Kasserer må finne ut hva som er lisenspliktig.
Bankforbindelse pleier å sponse med kr 2000 til Vadsøturneringen.
Premiering Vadsøturneringen OK med kr 8000 i førstepremie.
Nybegynnerkurs utsettes til høsten
Evaluering klubbutvikling; MZJ kontakter Asbjørn Anthonsen og hører om vi skal ha en evaluering
før årsmøtet – evt. at han tar en oppsummering av klubbutvikling på årsmøtet.
Makkergaranti: ”Garanti” er et stort ord, og ordningen har ikke fungert etter forventningene. Men
vi må fortsatt prøve å få makkere til de som kommer alene og kun er sjelden innom. Enighet om at
vi avvikler garantien og heller oppfordrer folk til evt. å bruke klubbens facebook-side dersom de
mangler makker. De som ikke har facebook kan kontakte noen i styret som legger ut
makkerforespørselen. Tilfeldige besøkende utover dette er det alle klubbmedlemmers ansvar å
være imøtekommende overfor, og aktivt tilby seg å spille med.
KM Par - skal vi dekke noe? Styret har ikke mottatt søknader i år.
Klubbens PC synger på siste verset. Finnmark Kontorservice tilbyr oss å kjøpe ny PC til innkjøpspris.
KP og JMJ avgjør hvilken maskin vi skal kjøpe.

Møtet hevet kl. 19.
Marit Zahl Jonassen
referent

