
REFERAT  FRA  STYREMØTE I NBK, TIRSDAG 15. MARS 

2022.  

Til stede: Kjell, Ivar, Willy, Knut. Elisabeth Østrem deltok for TBK på sak 

20/2022. 

Fravær: Per, Anne 

 

Sak 14/2022: Referat fra forrige møte 

  Kommentar til Sak 11/2022;  Kontakt med tidligere medlemmer. 

Vi har fått få tilbakemeldinger, men noen har sagt de kan tenke seg 

å returnere til klubben hvis det opprettes en B-gruppe. Vi ser på 

dette over påske i sammenheng med gjennomføring Av nåværende 

og tidligere kurs. 

 

Sak 15/2022: Representanter til kretstinget 

Ivar stiller, Kjell undersøker mulighetene. Knut ser om han kan       

endre planer slik at han kan møte. 

 

Sak 16/2022: Referat fra bridgelærerutdanning 

  Anne kunne ikke delta pga Covid. NBF sender ut referat senere. 

 

Sak 17/2022: Årsmøtet 

Møtet avholdes  tirsdag 29.3 kl 18.00. Willy kjøper inn bløtkake 

til kaffen. Det spilles singelturnering. Etter møtets offisielle del 

legges det opp til en diskusjon om bl.a engasjement i klubbens 

arrangementer, opplæring, rekruttering og opptreden ved bordet. 

Vi gjennomgikk regnskapet, og Ivar oversender det til Per som 

sørger for utsendelse til medlemmene. 

 



Sak 18/2022: Retningslinjer for støtte til turneringsdeltakelse 

Knuts forslag vedtatt uten endringer. Sendes ut til medlemmene og 

til Vegar som sørger for å legge det inn på hjemmesiden. 

 

Sak 19/2022: Arrangement og opppfølging av Bridgens Dag 3.9 

Vi må sørge for at vi har nok personer som vil være ansvarlige i 

den sammenheng. Får vi ikke nok mannskap, må vi evt droppe 

hele saken. Vi tar det opp i etterkant av årsmøtet.Willy kontakter 

golfklubben for å diskuter hva de kan bidra med. 

 

Sak 20/2022: KM par arrangement 

Elisabeth + en til fra TBK ordner innkjøp av mat og tilrettelegging 

for salg.  Trine Langemyr assisterer ved tillaging. Knut 

undersøker med skolen om vi kan bruke kjøkkenet i 2. etasje. Vi 

møter kl 08.00. NBK sørger klargjøring av lokalet. Det har 

oppstått noe misforståelse i forbindelse med det tekniske 

arrangementet. Vi må bl.a sørge for kortdublering og 

turneringsledelse. Verina tar kortene, Hans Låhne kartlegger TL. 

 

Sak 21/2022: Eventuelt 

a) Premiering. Ivar har et forslag som han formulerer skriftlig. Det 

diskuteres sammen med Pers forslag på et styremøte før 

sommerbridgen starter. 

b) Innkjøp av meldebokser. Kjell ser på hva som trengs og 

bestiller. 

c) NBF har sendt ut forespørsel om arrangement av finaler lag og 

par. NBK kommer ikke til å søke. 

d) Vi minner medlemmene om Flügger.- andelen. Muligheten for 

å  få rabatt på maling osv. 

Knut 

(ref) 


