
   

 

Referat 

Styremøte Molde bridgeklubb 

  

Styremøte 1 2023  

DATO:  17.01 2023  
TID kl.  16:30 – 17:15  
STED:  Krubba  
  
Innkalt: Stef Meihuizen, Knut D. Lillebakk, Cecilie Sandvik, Unni Rausand, Arne Lundenes 

  
Frafall:    

  

Sak 1: 23  Godkjenning innkalling og referat fra 13.12.22  
 
Godkjent 

  

Sak 2:23  Referatene fra styremøte 5 og 6 
 
Mottatt og godkjent  

  

Sak 3:23  Styreaktiviteter på hjemmeside/vedlikehold av hjemmeside 
 
Cecilie har ryddet opp i medlemsliste, men problem med å 
legge ut protokoller på hjemmeside. 
Skal fikse innlogging til styremedlemmer.  

  

Sak 4:23  
  

Planlegging årsmøte : innkalling, saksliste, valgkomite, 
regnskap, kveldsordning 
 
Hanne, Sigmund og Arnt Rune er valgkomité. 
 
Styreleder Stef Meihuizen er på valg. 
Styremedlem Unni Rausand er på valg. 
 
Flere må kunne sette opp turnering til klubbkveld. 
 
Lage en kopi av gammel innkalling, endre datoer til 
korrekt dato, og eventuelt legge til nye saker dersom 
dette blir meldt inn fra medlemmer.  
Styreleder sender ut innkalling. 
Kasserer har ansvar for regnskap ved årsmøtet. 
Gratis spillekveld etter årsmøte. 

  

  

Sak 5:23  Brev Sparebanken 1 
 
Ordnet i dag. 

Sak 6:23 Dugnadskvelder (Unni) 
 
Dugnadskveld 18. Januar. 



   

 

Henger liste i gangen, og Unni Rausand har ansvar for å minne på 
hvem som har dugnad neste uke. 

Sak 7:23 Innsats medlemmer i flere aktiviteter: hvordan kan vi stimulere det? 
 
Ender opp med å bli mye å gjøre for styret. Involvere flere medlemmer. 
Lage en liste med oppgaver som må løses, og ber folk om å melde seg 
å bidra der de kan. 
 
Kortblanding, kaffekoking, ruteropplæring, rydding, se over kjøkken og 
toalett.Klubbkveldvert? 
Stef sørger for liste. 
 
Forslag om at Cecilie og Arne får kurs i ruter gjennom NBF.  

Sak 8:23 Makkergarantiliste 
 
Er gjort klar for neste halvår.  
Makkergarantist har ansvar for trekking. 
Stef sender e-post ut til dem som er garantist. 

Sak 9:23 Kortblanding/dubleringsmaskin 
 
Begynne med fire dubleringer. Få en kortblander til (se sak 7:23). 

Eventuelt:  
 
Neste styremøte: 21. Februar 2023 
 
 

 

  


