
 

Styremøte Molde bridgeklubb 

 

Styremøte 2 2015 

DATO:  08.04.2015  
TID kl.  16:00 – 17:15 
STED:  Egon 
 

Møte innkalt av:  Cecilie Sandvik 
Møtedeltakere: Tore Jarl Olsen, Ingeborg Grimsmo, Arnt Rune Rausand, Jan Kåre Tangen, Cecilie Sandvik 

 

 
 

Sak 05: 15 Retningslinjer for refusjon av turneringsdeltagelse  
Mange i klubben er usikre på hvilke retningslinjer som gjelder for 

dekking av turneringsavgift i regionale/nasjonale turneringer. Det 
er fremmet forslag om en skiftelig redegjørelse for hva som 

dekkes.  

 

Sak 06:15 Strategi for Molde BK 2015-2016 
Årlig kommer det inn ca. kr. 40 000 fra Grasrotandel og Prosjekt 
tilhørighet. Hvordan skal disse midlene forvaltes i henhold til 

klubbens satsinger 

 

Sak 07:15 Gjennomgang av vedtektene for Molde BK 
Klubbens vedtekter er fra 1969 og har kanskje behov for en 
revisjon 

 

Sak 08:15 
 

Støtte fra Bingo 
I henhold til lotteriloven er det kun "lotteriverdige" organisasjoner 
som har lov å drive med større lotterivirksomhet. Dette betyr at 

foretak som Idrettsbingo og Max bingo i Molde trenger ideelle 
organisasjoner for å drive sin virksomhet. Her ligger rundt 60 000 

– 80 000 kroner i potensielle inntekter om vi får tilslag på en 

søknad. Det er rullering på hvilke ideelle organisasjoner som står 
oppført til å "drive" slik virksomhet. Skal vi søke på dette? 

 

Sak 09:15 Forberedelse til Molde BKs storturnering 
 Sjekkliste  

 Arbeidsfordeling 

 

Sak 10:15 Bridgekurs 
 Ansvarsfordeling av oppgaver 

 Fadderordning? 

 

Sak 11:15 Sommerfest 

 Ny dato? 
 Lokale 

 

 
Sak 12:15  Eventuelt  



 

Vedlegg 1 

 
 

Sak 05.15 Retningslinjer for refusjon av turneringsdeltagelse 
 

Under KM-lag 2015 var det uklarheter om hvorvidt klubben dekket hele, deler eller ingenting av spilleavgiften 

for dette arrangementet. Videre er det mange i klubben er usikre på hvilke retningslinjer som gjelder for 
dekking av turneringsavgift i regionale/nasjonale turneringer. Per dags dato finnes det ingen slike 

retningslinjer. 
 

Om en bridgeklubb skal fremstå som aktiv bør så mange av klubbens medlemmer delta i turneringsaktivitet ut 

over de ordinære spillekveldene. Spesielt viktig er det klubbens medlemmer i større grad tar del i de 
turneringene som arrangeres i regionen.  

 
 

På bakgrunn av dette fremmes følgende forslag for styret i Molde BK: 
 

Forslag til vedtak: 

 
For følgende turneringer skal Molde BK gi støtte:  

 All deltakelse i kretsmesterskap som arrangeres av Møre og Romsdal krets støttes med 50 %. Dette 

gjelder KM-par, KM-lag, KM-mix og KM-singel 
 Seriemesterskapet dekkes med 100 %. Dette gjelder alle divisjoner (1.-4. divisjon). 

 NM-lag og NM damer dekkes med 100 %. 

 

 

 
Cecilie Sandvik 


