
 

Referat fra styremøte Molde 

bridgeklubb 

 

Styremøte 2 2015 

7.04.2015 
kl. 16:00 – 17:15 
 
Møte innkalt av: Cecilie Sandvik 

 
Møtedeltakere: Jan Kåre Tangen, Cecilie Sandvik, Arnt Rune Rausand, Tore Jarl Olsen og Ingeborg 

Grimsmo  
Fraværende: Ingen   

 

 

Sak nr. Referat Oppfølging 

Sak 05: 15 Retningslinjer for refusjon av turneringsdeltagelse  
Turneringsutgiftene refunderes med 50% i all deltakelse i 

KM som arrangeres av Møre og Romsdal krets. 

Seriemesterskap fra 1.-4.divisjon dekkes 100%. 

NM lag og NM for damelag dekkes med 100%  

 

Sak 06: 15 Strategi for Molde BK 2015-2016 

Styret ønsker å bruke noe av overskuddet som 

grasrotandelen og prosjekt tilhørighet gir til glede for 

klubbens medlemmer. Vi tenker derfor at en fellestur til en 

større bridgeturnering hvor klubben sponser 

spillerkontingent, og kanskje mer, 2. hvert år kan være et 

positivt tiltak. I tillegg må vi ha en økonomisk buffer i 

forhold til utstyr.  

Styret 

Sak 07: 15 Gjennomgang av vedtektene for Molde BK  
Våre vedtekter er fra 1969, og ikke alle er like aktuelle 
eller hensiktsmessige i dag. Vi skal se på dem fram til 
neste styremøte, og komme med forslag til revidering. 
  

Ingeborg 

Sak 08:15 Støtte fra Bingo 
Vi utsetter denne saken til eventuelle nye vedtekter 
kommer på plass. Klubben går foreløpig med et solid 
overskudd, og det er kanskje andre som trenger disse 
pengene mer enn oss. 
 

 

 



 

Sak 09:15 Forberedelse til Molde BKs storturnering 
Helge B. skal sende ut invitasjon ut i fra e-post liste. 
Videre tenker vi at det hadde vært artig, og litt taktisk å få 
tak i noen storspillere. De som skal på SM for kvinner i 
Trondheim skal snakke litt med noen storspillere og høre 
om de vil ta med seg mannen sin og komme til Molde 
Storturnering.  
 

Cecilie, Ingeborg og andre 

som driver med kvinnelist. 

Sak 10:15 Bridgekurs 
Utsettes til høsten. 
 

 

Sak 11:15 Sommerfest 
Det viser seg at den annonserte datoen ikke er så 
velegnet som tidligere antatt. Ny dato er 6/6 2015. 
 

Cecilie hører med kafe Gimle 

Sak 12:15 Eventuelt 
Premier for sommerbridge 2015, blir etter samme mal og 
premiestige som i fjor. 
NBF arrangerer en organisasjons dag på Gardermoen. 
Ingen fra Molde BK reiser da temaet ikke er så relevant for 
oss. 

 

Ref. Tore J 

 


