
 

Referat fra styremøte 

21.05.18 
 

Styremøte 1 2018 

DATO:  21.05.18   
TID kl.  18.00 
STED:  Tostenbakken 46 
 
Møte innkalt av:  Cecilie Sandvik 

Møtedeltakere:  Anne Britt Aas, Inge Dyrkorn, Hanne Katrine Dalseng Øverland, Cecilie Sandvik 

Frafall:  Ingeborg Grimsmo 
 

 

Sak 1: 18 Konstituering  
 Innkalling ble godkjent 
 

Sak 2: 18 Sommerfest 
Vi satser på å arrangere sommerfest 16.juni. Alternativ dato er 9.juni 
Anne Britt kontakter Eldbjørg H. for leie av  lokaler på Øverland grendahus. 
Alternativ dato er 9.juni. 
Anne Britt handler inn det som er nødvendig av engangsbestikk, 
papptallerkener og plastglass. 
Cecilie bestiller premier. Ingeborg bestiller tapas på knutepunktet som 
tidligere.  

 

Sak 3:17 Molde Storturnering 
Kort gjennomgang av nye betingelser for kontrakt med Seilet. Inge lager et 
forslag til innbydelse og rutiner for booking av hotellrom som vi nå er 
ansvarlige for selv. Forslag om å kontakte påmeldte spillere pr. telefon etter 
hvert som de melder seg på. SMS til påmeldte spillere i forkant med kort 
oppdatering bør vurderes. 
Cecilie ordner med turneringsleder.. Svein Jarle Ludvigsen blir forespurt. 
Hanne og Cecilie ordner med spurtpremier.  Angående sosialt treff på 
lørdag bør vi vurdere å legge dette til Bar A. Andre arrangement ved Seilet 
gjør det vanskelig å samle deltagerne til felles quiz og lignende.  
 

 

Sak 4:17 Satsningsområder 
Forslag fra tidligere om å sponse deltagelse på en turnering utenfor vårt 
distrikt slik at flere deltar fra klubben. Vi ser på hvilke turneringer som er 
aktuelle på neste styremøte.  
Vi forøker med oppstart av nybegynnerkurs fra høsten. Cecilie sjekker ut 
leie av lokaler på Bergmo ungdomsskole. Inge ordner med reklameplakat. 
 

 



 

Sak 5:17 Arbeidsfordeling i styret 
Inge tar hovedansvaret for hjemmesiden. Avtaler tid med Helge for 
opplæring.  
Hanne avtaler opplæring for overtagelse av regnskapet for klubben. 
Anne Britt tar hovedansvaret for at referat blir skrevet på styremøtene.  

 

Sak 6:17 Eventuelt 
Handicapberegning blir brukt på sommerbridgen. Evaluere dette til høsten.  
Tidspunkt for julefesten blir satt på første styremøte til høsten. 
Søke om momsrefusjon før 1.juni. Helge ordner dette. 
Søke om idrettsbingo- Max spill. Inge sjekker opp dette? 
Vi bør vurdere hvor vi kan søke sponsormidler.  
 
 

 

 


