Molde BK
________________________________________________________________________________

Til styremedlemmer

Protokoll
til møte 2-2020/2021 i styret for Molde Bridgeklubb, onsdag 10. juni 2020,
kl 1800 i Parkvegen 56
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:
Infosak 02-2020/2021: Kommunikasjon til styret
Infosak 02-2020/2021: Økonomisk rapport

Følgende vedtakssaker ble behandlet:
Sak 01-2019/2020: Konstituering
Sak 02-2019/2020: Klubblokale
Sak 03-2019/2020: Spilling

Informasjonssaker:
Infosak 01-2020/2021:

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

Sak 01-2020/2021: Konstituering av styret - 2020
Arbeidsfordeling i styret der hvert enkelt medlem får klare arbeidsområder
Vedtak;
Molde BK - Org.nr: – Tilsluttet Norges Bridgeforbund
Leder Arnt Rune Rausand, Kvam Terrasse 6b, 6411 Molde
Tlf: 92246051. E-post ; arnt.rausand@bratseth.as

Pål , leder av hustyret, med regnskap for klubbhuset, ansvar hjemmeside
Unni, materialforvalter med ansvar for kortdeling til alle tuneringer
Sigmund, turneringsansvarlig har oversikt over terminliste og at dette blir bekjentgjort til alle
medlemmer, samt resultatservice
Hanne, kasserer og rapporterer til hvert styremøte med status
Alle styremedlemmer har fullmakt til å delegere oppgaver innenfor sitt ansvarsområde.

Sak 02-2020/2021: Klubblokale
Etablering av husstyre må settes opp
Inventarliste må lages
Vedtak;
Styret har debattert forholdene rundt nytt klubblokale.
Det ble belyst både negative og positive aspekter rundt Krubba 1 som spillelokale, men styret har samlet
seg og enstemming gått inn for at kontrakt signeres.
Arbeidene med å sette lokalene i tilfredstillende stand startes omgående.
Styret ønsker å signalisere sin begeistring rundt at Molde BK nå har eget klubblokale og kan bringe
klubben videre.
Husstyret består av; Pål , Helge Bremnes , Arne Lundanes, samt at Svein Fagerholt forespørres.
For å sette lokalet i stand har husstyret disponibelt maksimalt kr 25.000
Husstyret vil sette opp plan for arbeidene.

Sak 03-2020/2021: Spilling
Vi ser på hvordan vi raskest mulig kan komme i gang med klubbkvelder

Vedtak;
Klubblokalet ser ut til å være klart for bruk ved månedsskiftet juni/juli.
Lokalet skal innvies med en «jomfru-turnering».
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