
 

Referat fra styremøte 1 2022 

 

DATO:  19.04.2022 
TID kl.  16:00 – 17:25 
STED:  Krubba 

 

Til stede: Stef Meihuizen, Knut D. Lillebakk, Unni Elvsaas Rausand, Helge Bremnes, Cecilie 
Sandvik, Arne Lundenes 

 
Dagsorden: 

Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 
 

Sak 01:22 Konstituering av nytt styre 
I henhold til NBF’s vedtekter, kapittel 10 skal årsmøtet velge leder, nestleder, kasserer, samt 

styremedlemmer og vara.  
 

Vedtak: 
Med bakgrunn i valgresultatet på årsmøtet til Molde BK konstituerer styret seg som følger: 

- Leder: Cecilie Sandvik 

- Nestleder: Stef Meihuizen 
- Kasserer: Helge Bremnes 

- Styremedlemmer: Unni Elvsaas Rausand og Knut Dørum Lillebakk 

- Vara: Arne Lundenes   
 

 
Sak 02:22 Arbeidsfordeling av faste oppgaver vedrørende styrearbeid 

Vedtak: 
Følgende faste oppgaver ble tildelt:  

i. Innkjøp av diverse – Cecilie Sandvik 

ii. Referent på styremøtene – Knut Dørum Lillebakk 
iii. Vedlikehold av medlemsregisteret og Molde BKs hjemmeside – Stef Meihuzen 

iv. Ansvar for oppdateringer på Facebook – Arne Lundenes 
v. Ansvarlig for at kortdublering blir gjennomført - Unni Elvsaas Rausand 

 

 
 

Sak 03:22 Molde storturnering 2022 
Molde storturnering har de siste årene hatt avtale med Seilet om lån av saler for avvikling av 

storturneringen. Denne avtalen er utgått, og det første som må avklares er om vi har et egnet 

spillested for 2022.  
 

Vedtak:  
Knut Dørum Lillebakk sjekker med Fjordstuene og gir tilbakemelding til styret innen 26 april. Videre 

arbeid med storturneringen avventes til vi har fått svar fra Fjordstuene. 
 

 

Sak 04:22 Sommerbridge 2022 
Vedtak:  
Sommerbridgen 2022 gjennomføres på samme måte som for tidligere år, dvs. sommerbridgen starter 
03. mai og avsluttes 30.  august.   

 

Som tidligere år er det kun beste resultat med en bestemt makker som er tellende, og en må ha 
resultater med minst fem ulike makkere for å være med i sammendraget. Det blir premiering av de 4 



 

beste spillerne. Det blir premiering både med utgangspunkt i scratch- og handikappresultatene. 

Premiestigen er lik for scratch og handikapp, og er som følger:  
1. premie: kr. 700 

2. premie: kr. 500 
3. premie: kr. 300 

4. premie: kr. 200 

Det blir gitt ut kun en premie pr.person. 
 

 
Sak 05:22 Informere om aktiviteter, inkludert Norsk Bridgefestival 

NBF’s «Veiviseren>Styrekalender» anmoder om at en av oppgavene som klubbstyrene kan ha er å «… 
gå inn på kretsens og NBFs nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres, og gi informasjon til 
medlemmene». Styret i Molde BK ønsker å følge opp dette. I tillegg ønsker styret å arbeide for å 

motivere for at flere deltar på ulike turneringer. 
 

Vedtak: 
Dette følges opp av styret. 

 

 
Sak 06:22 Fordeling av diverse oppgaver i klubben 

I tillegg til de oppgaver som er nevnt under sak 02:22 er det noen regelmessige gjøremål som må 
ivaretas, herunder: i) vasking av lokaler, ii) ordne med makkergarantiliste, iii) kaffekoking og iv) 

turneringsansvar (håndtering av Ruter) 
 

Vedtak: 
i) Vasking av lokaler: Frem til utgangen av august er dette et felles ansvar blant styrets 

medlemmer. I denne perioden sonderer styret muligheten for å sette ut vasking mot betaling. 

ii) Makkergarantiliste: Vi følger samme rotering som brukes nå. Medlemmer som har lang 
reisevei, slipper å stille som makkergarantist. 

iii) Koking av kaffe: Henvender oss til den som var makkergarantist i en gitt uke om han/hun kan 

ta ansvar for kaffekoking den påfølgende uken. 
iv) Turneringsansvar: Helge Bremnes har ansvar for å lære opp flere av klubbens medlemmer til 

å håndtere Ruter. 
 

 

Sak 07:22 Planlegging av bridgeåret 2022/23 
Vedtak: 
Denne saken flyttes til neste styremøte. 
 

Sak 08:22 Eventuelt 
Det var ingen saker på eventuelt. 

 


