
Hordaland Bridgekrets 

Referat fra styremøte 23. mai 2006. 

Det ble arrangert styremøte tirsdag 23. mai 2006 kl 17:00 på Åsatun. 

Følgende møtte: Erik Engum, Per Halvorsen, Steinar Kyrkjebø, Håvard Moe og Krista 
Tharaldsen. 
I tillegg møtte Bjørg Brynie og Torhild Rasmussen fra KRU og Finn Øvstedal som 
forretningsfører. 

1. Referent: Finn Øvstedal ble valgt til referent. 
   

2. Referat forrige styremøte: Ingen merknader. 
   

3. Årsmøtet: Det ble referert til protokollen. Ingen hadde merknader. 
   

4. Konstituering av styre: Styret konstituerte seg og Erik Engum ble valgt som 
nestleder. Rekrutteringsutvalget (KRU) består av Bjørg Brynie og Torhild 
Rasmussen. Utvalget utnevner selv et 3. medlem og konstituerer seg selv. 
Turneringsutvalget består av Sven-Olai Høyland (leder), Bjørn Olav Ekren og Per 
Halvorsen. 
   

5. Lokaler / Torsdagsspillingen: PH kontakter Fyllingsdalen Ungdomshus (FU) for 
oppstart av Sommerbridge og eventuelt for å fortsette torsdagsspillingen utover 
høsten. EE kontakter Åsatun for å undersøke mulighetene for å arrangere 
torsdagsspillingen der. PH ønsket avklaring mht Åsatun før kontakt blir tatt med 
FU. Dersom FU blir valgt blir sannsynlig løsning at BM Lag blir arrangert over 15 
kvelder hvor 2 puljer spiller hver kveld. Andre alternative muligheter for lokaler 
ble nevnt, blant annet Midttun Camping, og PH redegjorde for de anstrengelser 
som var gjort. Ingen andre konkrete alternativer er for tiden aktuelle på kort sikt 
grunnet forhold rundt økonomi, parkering, størrelse (BM Lag) ol. På sikt (2007) 
jobbes det med å få innpass på Studentsenteret via kontakter i BAK. 
   

6. Klubbkonferanse / Idédugnad: EE anslo 22. august som dato for arrangementet. 
EE utarbeider innbydelse til klubbene som vil bli distribuert via e-mail og lagt ut 
på hjemmesiden. 
   

7. Budsjett / Planer: Budsjettet ble gjennomgått for at det nye styret skulle bli 
informert om hvilke forutsetninger som var lagt til grunn. De vesentligste av disse 
var nevnt i protokollen til årets kretsting. Dokument fra Kjell Magne Fagerbakke 
(KMF) ble gjennomgått. PH opplyste at han hadde sendt svar til KMF og at dette 
ville bli videresendt til styret. Styret besluttet å gå til innkjøp av nye meldebokser 
for 10-12 bord. Gamle meldebokser m/superklemme vil bli utdelt til interesserte 
klubber/private. FF fikk i oppgave å installere BK2000 på Gunnar Stein sin PC. 
   

8. Forbundstinget: PH opplyste at kretstinget hadde vedtatt å sende 2 representanter 
fra kretsen til forbundstinget i Trondheim 10-11. juni. PH og Håvard Moe ble valgt 



til å representere kretsen. 
   

9. Turneringslederkurs: PH informerte om turneringslederkurset. Ingen nye 
momenter. Det vises til pkt 12 i referat fra forrige styremøte. 
   

10. Arbeidsoppgaver: Forslag til liste over prioriterte arbeidsoppgaver for styret for 
perioden burde utarbeides. Punkter som rekruttering, øke interessen for spilling, 
integrering (region nord og øst) og gode lokaler ble nevnt. Punktet vil bli 
gjenopptatt på neste styremøte som vil bli avholdt i midten av august. 
   

11. KRU: I budsjettet var det avsatt ca 10.000 til disposisjon for KRU. KRU vil 
avholde møte, fortrinnsvis før neste styremøte, hvor tiltak og planer vil bli 
diskutert. PH opplyste at han hadde vært i kontakt med NBF ifm instruks for KRU. 
Torhild Rasmussen tar ny kontakt for å få avklart om dette er utarbeidet. Hvis ikke 
fikk KRU i oppgave å komme med utkast til instruks for behandling av styret. 
   

Bergen, 23. mai 2006 

Referent, 
Finn Øvstedal 

 


