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REFERAT FRA STYREMØTE I  

MOLDE BRIDGEKLUBB 

20.08.2013  

2013 

 

 

 

Sak. Nr. Tiltak Ansvarlig 

Nr. 11: 13 Molde Storturnering.  

Så langt er det 36 påmeldte, men flere ventes.  

Sjekkliste: 

- Avis -Cecilie ringer Knut Lillebostad for eventuelt å se på om det 

er mulighet for reportasje fra turneringen i RB. 

- Teknisk utstyr til turneringen  Helge B. ansvarlig for dette 

- Lokaler- Jan Kåre har møte med hotellet tirsdag 27. 08 kl.15.00 og 

avklarer da en del ting i forhold til lokalene. 

- Innhenting sponsormidler- Jan Kåre ansvarlig for dette 

   

 

 

 

Nr. 12: 13 Terminliste 

 Settes opp etter samme mal som i vår. Innspill om å droppe trekte 

makkere, men dette tas ikke til følge. Julebord avholdes 6.desember på 

kafe Gimle. Cecilie bestiller dette. 

 

 

Nr. 13: 13 Valg av sponsoransvarlig for 2014:  

Jan Kåre Tangen og Inge Dyrkorn tar denne jobben for neste år. Denne 

jobben bør startes tidlig da mange bedrifter har denne tildelingen tidlig 

på året.  

 

Nr. 14: 13 Dataansvarlig klubbkvelder:  

For å dele litt arbeidsbyrden ble det vedtatt at Arnt Rune Rausand skal 

ha ansvaret for det datatekniske på klubbkvelder. Vi tilstreber at 

turneringen skal være satt opp til 18.00 slik at spillingen kan starte 

umiddelbart. 

 

Nr. 10: 13 Eventuelt:  

Her kom det forslag om å endre poengsystemet for utregning av 

totalscore på klubbkvelder. Her er det snakk om et noe likt system som 

bl.annet brukes i golf i forhold til handikappberegning. I datasystemet 

”Ruter” er det mulighet for dette. Dette for å gjøre det litt mer tilpasset 

for nybegynnere. Ingen avklaring, men dette bør vi vurdere innført.  

 

 

 

 

Neste møte: Ikke fastsatt 

 

 

Referent: Cecilie Sandvik 

Frammøtte Funksjon Adresse Tlf. 
Cecilie Sandvik Leder cecilie.sandvik@gmail.com  

Jan Kåre Tangen Kasserer jan@mrforsikring.no  

Arnt Rune Rausand  Styremedlem ???  

Ingeborg Grimsmo Styremedlem igrimsmo@dcpost.no  

Tore Jarl Olsen Styremedlem oterha@online.no  

Helge Bremnes Medlem   

Inge Dyrkorn Medlem   


