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Norsk Bridgeforbund
Referat fra styremøte i Skien 4. august 2000
Til stede:

Jan Aasen, Svein Aage Jensen, Inger Hjellemarken og Halvor Kalberg.
Fra administrasjonen møtte Julius Moe

Før møtet startet fikk de tilstedeværende presentert nettverksmarkedsføring NATUR’s OWN av
Inger-Lise Valbrott, sammen med Asbjørn og Inger ??. Etter presentasjonen forlot disse møtet.
Prospektet ble ikke tatt opp til nærmere vurdering, og Jan skulle fremme saken på et senere
styremøte.
Orienteringssaker.
O 1/00

Jan referete at Finn var tilbudt 50% ansettelse ved kontoret fra 1. august.

O2/00

Jan Aasen orienterte medlemmene om at lederen i siste nummer av Norsk
Bridge var innrapportert til Pressens faglige utvalg.

Styresaker.
Sak 1/00

Oppnevning av utvalg

TMU

Helge Mæsel
Jan Gudbrand Ohren
Rolf E. Olsen
Willy Brown

LU

Ingerborg Harder
leder møter i styremøter viss saker i møtet
Kyrre Tangen
Per Nordland
Utvalget utnevner selv sine assosierte medlemmer

UIR

Jan Aasen
Lagkapteinene for de ulike lagene

Døvebridge

Inger Hjellemarken
Svein Arne Peterson
Eithan Zuckermann

Bridge for blinde

Gerd Marit Harding
Bjørn Schau
Ovennevnte får fullmakt til å oppnevne ett 3. medlem.

Redaksjonsutvalget

er nedlagt, men det må utnevnes ny redaktør.
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Arbeidsutvalget

Jan Aasen
Arne Thomassen
Ole K. Sara
Inger Hjellemarken

Rekruteringsutvalget
Prosjekt Klubbene
I Fokus

Halvor Kalberg
Jan Aasen
Torunn Gjester
Anne Marit Borg

leder

Prosjektutvalget har også ansvaret for Bridgens dag
Prosjektgruppa legger fram en skisse for organiseringen av arbeidet til neste
styremøte.
Internettutvalget

Det ble nevnt flere navn i denne forbindelse, men besluttet å utsette
oppnevnelse av prosjektgruppe til senere styremøte når mandat var fastlagt.

Enkelte av oppnevnte utvalgsmedlemmene er ikke forespurt, og forutsetter at de ikke motsetter seg
valg.

Sak 2/00

Referater fra styremøter / profilering utad.
Styrereferatene skal sendes alle styremedlemmene for høring, med en frist på
1 uke til å komme med innsigelser til referatet.
Ved godkjent referat skal protokollen undertegnes på siste side av samtlige
som var til stede. Øvrige protokollsider signeres.
Alle viktige saker skal presenteres bedre i framtiden, både over internett og i
medlemsbladet. Opprettelse av presidentens hjørne på internett ?
Medlemsbladet og informasjon til medlemmene tas opp som tema på det
store styremøtet.
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________________
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__________________
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Halvor Kalberg

