
 

Referat fra Styremøte Molde 

bridgeklubb 

 

Styremøte 3 2015 

DATO:  11.08.2015  
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 

                           I tillegg var Helge Bremnes tilstede for å orientere om regnskapet 1.halvår 2015. 

 

Sak 13: 15 Molde Storturnering 
Kort oppsummering i forhold til hvordan vi ligger an i forberedelsene. 

 

 Turneringsleder er på plass, Svein Ingar Sæther.  

 1. Premie blir kr.10000 Jan Kåre lager et forslag til videre premiestige ut fra antall 

deltakere. 
 Når det gjelder spurtpremier underveis skal Arnt spørre Bjørnar P om turbøker 

 Premie til velkomstturneringen, Ingeborg kjøper inn vin. 

 Quiz på lørdagskvelden lager Tore J.    

Sak 14:15 Terminliste for høsten. 
Godkjenne denne, eventuelt komme med forslag om endring. Se hjemmesiden for 
oppdatering. 

 
 Orientering, ok, men flytte julematbridgen fra 22/12 til 15/12. 

Sak 15:15 Gjennomgang av vedtektene for Molde BK 
Se på de forslag til endring som kan være aktuelle 
 

 Ingeborg skal legge fram forslag til endringer på neste styremøte. 

Sak 16:15 
 

Oppstart kurs 
Sette opp en plan for dette og fordele arbeidsoppgaver. 

 
 Utsetter dette til etter MBK`s storturnering 

Sak 17:15 Innkreving av spilleravgift for ikkemedlemmer. 
 
 De spillere som spiller bridge i MBK og ikke er medlem i vår eller andre klubber 

koster klubben en serviceavgift på kr. 50,- pr spillekveld. Hvis de spiller mer enn 3 

kvelder må i tillegg klubben betale årsavgiften på kr.330,-. Det betyr at det er de 

andre medlemmene i klubben som sponser de som velger å ikke være medlem. For 
å kompensere noe for dette har styret bestemt at ikke-medlemmer må betale kr. 

150,- pr spillekveld fram til de eventuelt velger å bli medlemmer. Jan Kåre krever 
inn dette. 



 

Sak 18:15 Status økonomi 
 

 Gjennomgang av regnskapet for 1. halvår 2015 

 

Sak 19:15 Eventuelt 
 
 Styret oppfordrer MBK`s medlemmer til å melde seg på BK Grands turnering 24.-25. 

oktober, og støtter dem som ønsker å delta med hele startkontingenten. 

 

 
Ref: Tore Jarl Olsen 


