
Referat styremøte på sirkulasjon 30. mai - 2. juni 2016 

 

Hordaland Bridgekrets 

Saksliste og sakspapirer sendt ut fra Liv Bugge til følgende personer:  

Styremedlemmer: 

Leder: Liv Bugge (LB) liv.bugge@uib.no  

Leif Juvik (LJ) leif.juvik@osogfusa.no 

Terje Sæbø (TS) tesaeboe@online.no (også via Facebook pga reise) 

Anders Johansson (AJ) Stabbyanders@gmail.com 

Christian Bakke (CB) bakke95@hotmail.com 

 

Varamedlemmer 

Øyvind Henden (ØH) oyvind_henden@hotmail.com 

Bjørn Hauge (BH) bjorn.hauge@helse-bergen.no og  bhaug6@gmail.com 

Ole Årland (OÅ) olaa@leroy.no 

 

Forretningsfører  

Helge Toft (HT) helgtoft50@gmail.com 

 

LJ, AJ, CB, BH, OÅ og HT har alle gitt tilbakemelding per e-post med kopi til alle. TS har gitt delvis 

tilbakemelding via Facebook. 

 

 

Saksnummer og overskrift Vedtak Komment
arer på 
møtet 

Handling 

Godkjennning av innkalling og dagsorden Godkjent.   

Vedtakssaker    

Sak 1/2016-17: 
Konstituering av det nye styret 

Styret 
konstituerer seg 
som angitt i 
vedlagt oversikt. 
Leif Juvik velges 
som nestleder. 

 HT/Informasjonsko
nsulent (IK) sørger 
for at riktig oversikt 
og kontaktinfo 
legges på 
nettsidene. 

Sak 2/2016-17: Oppnevning av valgkomité 
 

Følgende 
medlemmer i 

 HT informerer Jon 
Steinar og hilde om 
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valgkomité 
oppnevnes: Jon 
Steinar Dale 
(Åsane) og Hilde 
Anita Larsen 
(BAK). Komitéen 
supplerer seg 
selv med ett 
medlem. 

supplering, samt 
om dato for 
kretsting neste år. 

Sak 3/2016-17: 
Terminliste (vedlagt nedenfor) 

Forslaget til 
terminliste for 
sesongen 2016-
17, med de 
innspill som kom 
frå på møtet. 

Det er noe 
usikkerhet 
knyttet til 
IMPS-
turneringe
n våren 
2017. Vi 
bør 
undersøke 
hva 
medlemm
ene 
ønsker. 

HT/IK sørger for at 
riktig oversikt og 
kontaktinfo legges 
på nettsidene. 
Dessuten for 
invitasjon til lag og 
klubber om BM lag. 
HT/IK legger ut en 
doodle med ulike 
alternativer på 
nettsidene og 
Facebook rett over 
sommeren. 
Terminliste med 
forbehold om 
endringer legges 
umiddelbart. 
 

Sak 4/2016-17: 
Ansettelse av informasjonskonsulent 

Vi ansetter en 
informasjonskon
sulent som får 
vedlikehold av 
nettsidene og 
Facebook som 
hovedoppgave. 
Honorar 4000 
kroner per år tas 
av 
Forretningsfører
s honorar. 

 HT ordner med 
formaliteter og 
tilganger. 

Sak 5: Representasjon på Forbundstinget 
2016 

Anders 
Johansson og 
Elisabeth Over 
(begge Os BK) 
representerer 
Hordaland 
Bridgekrets på 
NBF sitt 
forbundsting 4. – 
5. juni. Deres 
stemmer er ikke 
bundet ikke av 

 LB gir dem fullmakt 



noe vedtak i 
kretsstyret eller 
på kretstinget.  

Sak 6: Eventuelt    

Orienteringssaker    

Puljer 1. -3. divisjon er lagt ut på NBFs side 
http://www.bridge.no/Turneringer/Seriemest
erskapet/2016-17/Oppsett-SM-2016-17 
 

  HT sender ut 
forespørsel til 
lagene om de er 
intakte og vil 
beholde plassen. 

Nytt fra KRU Rune Fagerbakke 
orienterte om at 
Bridgeleiren har 
30 påmeldte og 
at planleggingen 
går bra. 

  

Diskusjonssaker    

Spillested BM Lag   HT sender ut 
forespørsel til 
lagene om de er 
intakte og vil 
beholde plassen i 
BM. Åsatun 
bestilles, men vi ser 
oss aktivt om etter 
alternativer 
nærmere sentrum 
og klubbene i sør. 

Brev fra Stine Holmøy   HT skriver et brev 
til Stine der vi 
takker for innspill 
og forteller kort om 
tiltak (f.eks. 
ansettelse av en 
egen 
informasjonskonsul
ent).  

Neste møte Torsdag 25. 
august enten på 
BBO eller via 
Skype.  

 HT sender ut 
innkalling god tid i 
forveien. 
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