
Styremøte i krinsen 21.06.10 kl 18:00 

 

Til stede: 

Gunn Angelskår, Torbjørn Pedersen, Herold Kråkenes, Kai Lille-Homb, Jan Frode Bolstad, 

Hege Kristiansen. 

 

Innkalling og sakliste: 

Kommentar til innkalling, artikkel som ble brukt som eksempel mht reklame i artikler er 

trukket. Prinsipp om markedsføring i artikler er likevel aktuell. 

 

Arbeidsoppgaver og oppgavefordeling: 

Vedtektene angir oppgaver knyttet til vervene,  

I tillegg noen oppgaver som skal fordeles.  

 

Herold hadde tenkt gjennom sin oppgave og var opptatt av å legge til rette for utvikling av 

nye talent, dvs de som vil mer med bridgen.  

 

Viktig at vi gjennom oppgaver tenker over hva vi kan bidra med. Motivasjon, tilrettelegging 

etc. Kan også være greit å ta en utsjekk mot klubbene i forhold til hva de ønsker vi skal bidra 

med.  

 

Ble også diskutert klubbene sine plikter. Viktig å få frem hva som skal meldes krinsen og 

eventuelt hva som skal meldes hvordan.  

 

Vi forsøker å lage ett informasjonsskriv til klubbene, målsetning om å få dette ut tidlig høst. 

Skrivet skal inneholde: 

 

- Etterlyse hva klubbene forventer av krinsen 

- Orientering om hva som skal meldes krinsen når og hvordan. Herunder lage eksempler 

på maler på for eksempel årsmelding og årsregnskap som kan hentes via klubbens 

hjemmeside.  

- Legge ved skjema vedrørende kontaktinfo som skal oppdateres og sendes krinsen. 

Også her vurdere mulighet for elektronisk melding.  

- Informasjon om økonomi, hva som skal meldes og hvordan.  

- Legge ved terminliste. 

- Informasjon om hva det kan søkes stønad om. 

 

Videre arbeider vi med å forbedre nettsidene. Torbjørn lager forslag til nettskjemaer. Kai 

lager ett oppsett vedrørende økonomirapporter. Ble vurdert utvidelse av abonnementet, for å 

kunne forbedre nettsidene. Torbjørn forbereder sak til neste møte.  

 

Kan være interessant å hente inspirasjon fra andre klubber. For eksempel årshjulet til krinsen i 

Sør-trøndelag. 

 

Alle styremedlemmer setter opp forslag til instruks for sitt verv til neste styremøte.  

Frist 10. August. 

 

 

Behandling av varamedlemmer: 



Innkalling og styrereferat sendes varamedlemmer til informasjon. Kai sjekker om har adresse 

til varamedlem Holen. 

  

Innsending av søknad om forbundspoeng; 

Mangler fra Hafslo, og flere klubber var sene.  

Søknad om forbundspoeng skal sendes forbundet ifb turnering, men skal sendes via krinsen 

for uttalelse. Informasjon og skjema legges til krinsen sin hjemmeside. 

 

 

Terminliste: 

Utkast til terminliste ble gjennomgått.  

 

En forsøker å legge KM par og KM lag til Skei. Kai følger opp leieavtale Skei hotell og 

forsøker å få en god avtale.  

 

Nytt av året, forsøker å arrangere rekrutteringsturneringer. Disse bør informeres om i planlagt 

informasjonsskriv, se over.  

 

Forslag om å legge Singelturnering til Breim og KM-mix til Eid. Dette for å få en viss 

rullering, og med håp om større deltakelse.  

 

Styret skal utnevne turneringsutvalg. Det ble besluttet å spørre Åsbjørn Hegrenes i Førde BK 

og Odd Egil Nygård i Måløy. Torbjørn tar kontakt. 

 

Oppdatert terminliste legges på krinsen sine hjemmesider.  

 

Lynkurs avholdt i Førde: 

Erfaring med lynkurs avholdt i Førde ved Sven Olai Høiland. Virket som ett bra kurs. 

Vederlag for kurset på kr 500,- utbetales. Kai ordner dette.  

 

Viktig å få ut informasjon om lynkursene.  

 

Rekrutteringspris: 

På krinstinget var det ikke kommet kandidater. 2 spillere i Hafslo tilfredsstiller kravet og får 

tilbud om rekrutteringspris så fremt klubben søker for de. 

 

 

Stipend opplæring bridgelærere: 

Herold Kråkenes innrømmes, som ny rekrutteringsansvarlig i krinsen, støtte på inntil kr 

2.800,- ifb bridgelærerutdannelse på Lillehammer. Det gis også støtte på inntil kr 1.400,- til 

Sjur Arne Bøe for deltakelse på bridgelærerutdannelse på Lillehammer. 

 

Siden det bare har kommet to kandidater til rekrutteringspris, omdisponeres midler fra dette 

budsjettet.  For å få utbetalt støtte, sendes  reiseregning til Kai Lille-Homb. 

 

IT-utvikling NBF: 

Torbjørn gjorde rede for dette. Vi har fått passord for oppdatering av kontaktinfo med mer til 

forbundet. Vi mener det foreløpig er tilstrekkelig at Torbjørn har dette.  

 



Etter 1. Januar erstattes Sparti av Ruter. Det bør utnevnes kontaktpersoner mot Ruter, så 

klubben har noen de kan kontakte ved evt innføringsproblemer. 

 

 

Premiering Krinssidebidrag: 

Er foreslått og ble drøftet. Ble ikke vedtatt noe her.  

Vi kan åpne for sponsorer på krinsens side, må være noe en mottar inntekter for. Sparebanken 

Vest og Luster Sparebank er lovet plass på siden etter sponsing av stokkemaskin. Torbjørn 

ordner dette.  

 

Torbjørn sjekker til neste møte hvilke muligheter vi har knyttet til sponsorer og tar med 

informasjon på neste styremøte. 

 

Opphør klubb: 

Klubb – Kyrkjebø – sjekk med Arild Høivik, siste medlem. Er de sammenslått med 

Høyanger? Skal behandles i Krinstinget. Kai prater med Arild Høivik. 

 

Info fra Bridgetinget: 

Gunn gjorde rede for 

- Tallmateriale ble påpekt – for eksempel info om bridgefestivalen, økonomisk.  

- Info ble ettersendt – uoversiktlig….. 

- Styret som foreslått er vedtatt.  

- Entusiasme, satsning på rekruttering…..  

- Antydning om endring mht kvalifisering – viktig å følge med. 

- Kontingentsystemet – vil komme uttalelser knyttet til dette. Konsekvenser må 

vurderes i forhold til endringsforslagene. 

 

Helge Stanghelle fikk forbundets hederstegn. 

 

Ekstraordinært krinsting: 

Styret ble i Krinstinget oppfordret til å gjennomgå vedtekter med hensyn til årlig bridgeting. 

Evt andre behov for endringer i vedtektene. Vi forbereder dette til neste styremøte, og tar 

beslutning da. 

 

 

Nytt møte: 

Onsdag 18. August kl 18:00. Sted enten Skei eller Vadheim. 
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