Molde BK
________________________________________________________________________________

Til styremedlemmer

Protokoll
til møte 3-2020/2021 i styret for Molde Bridgeklubb, onsdag 1. juli 2020,
kl 1800 i Krubba 1
Følgende kalles inn:
Arnt Rune Rausand, leder
Pål Dahl, nestleder
Sigmund Bakkemyr, styremedlem
Hanne D.Øverland, styremedlem
Unni E. Rausand, styremedlem

Følgende informasjonssaker ble behandlet:
Infosak 01-2020/2021: Husstyret informerer
Infosak 02-2020/2021: Kommunikasjon til styret
Infosak 03-2020/2021: Økonomisk rapport - Hanne rapporterer

Følgende vedtakssaker ble behandlet:
Sak 04-2019/2020: Budsjett for 2020 ?
Sak 05-2019/2020: Forberedelse til spilling
Sak 06-2019/2020: Terminliste
Sak 07-2019/2020: Styrehonnorar/sponsing

Informasjonssaker:
Infosak 01-2020/2021: Husstyret informerer

Infosak 02-2020/2021: Innkommende eposter
Gjennomgang av kommunikasjon til og fra styret

Infosak 03-2020/2021: Økonomisk rapport
Styret informeres om status på den økonomiske situasjonen
Hanne legger frem enkel rapport

Molde BK - Org.nr: – Tilsluttet Norges Bridgeforbund
Leder Arnt Rune Rausand, Kvam Terrasse 6b, 6411 Molde
Tlf: 92246051. E-post ; arnt.rausand@bratseth.as

Sak 04-2020/2021: Budsjett for 2020
Det er et ønske fra flere medlemmer at vi lager et enkelt budsjett for året.

Vedtak ;
Vi setter opp et forslag på et enkelt oppsett på poster som skal med i budsjettet.
Hanne presenterer til neste møte.

Sak 05-2020/2021: Forberedelser til spilling
Styret må gå gjennom vilkårene for å starte opp med klubbspilling.
Bestemme om vi skal invitere til velkomstturnering 3-5 juli
Styret må utarbeide en risikoanalyse for oppstart av spilling

Vedtak ;
Vi lager en risikoanalyse som henges opp i lokalet
Vi inviterer til velkomstturnering lørdag 4 juli kl 18.00, og invitasjon sendes alle medlemmer
Sommerbridgen starter 7 juli kl 17.30 og avholdes hver tirsdag med avslutning i månedsskiftet aug-sept
For årets Sommerbridge telles de 3 beste kvelder med forskjellig makker.
3 premier med HC og 3 beste uten.

Sak 06-2020/2021: Terminliste
Sigmund lager en liste for hvilke turneringer som kommer og vi ser på hva som er aktuelt for Molde BK
Vedtak ;

En terminliste utarbeides for oppslag i klubblokalet, samt på hjemmesiden.

Sak 07-2020/2021: Styrehonnorarer/ sponsing av div. arrangement
Pål har foreslått at sittende styre frasier seg retten til å motta styrehonnorar for innehverende sesong.
Dette pga bebatten rundt en påstått anstrengt økonomi.

Vedtak ;
Styret tar stilling til dette på et senere tidspunkt
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