
Helgeland Bridgekrets 
 

 

Møte:  Styremøte 

Tid:  17.01.2011 

Sted:  Mo i Rana 

Tilstede: Sverre A. Selfors, leder 
  Tor Arne Reppen 
  Elisabeth Solum, sekretær 
  Tor Magne Ånonli 

Geir Hogne Bonsaksen, kasserer 
   

 

 

Sak 29/2009 TL i NBF Håndboka  
Styreleder har rapportert til NBF at alle oppgitte TL-er i håndboka skal fjernes. Oversikten er 
utdatert. 
 

Sak 30/2009 Åpent Haldmesterskap 

Styret har godkjent kretspoeng for Åpent Haldmesterskap 19.02.2011 på Søvik 
Samfunnshus. Arrangør Søvik Bk. 
 

Sak 31/2009 Ros til Søvik BK 

Styret berømmer Søvik BK som har jobbet aktivt med rekruttering, trivsel, 
turneringsgjennomføring m.m. for å øke klubbens aktivitetsnivå. 
 

Sak 32/2009 Søknad om kretspoeng på søndagsturneringer 

Søvik BK har søkt om kretspoeng på søndagsturneringer. Styret ber om spesifisert søknad 
med datofestede søndager senest 3 uker før gjennomføring. Datoene skal registreres i 
terminlisten. Reglene for KP må følges. 
 

Sak 33/2009 KM-lag kretspoeng ikke registrert 
Styreleder følger opp at kretspoengoversikt fra KM-lag ikke er oversendt til NBF. Styret 
beklager at dette er avglemt. 
 

Sak 34/2009 Handlingsplan – rullering 

Handlingsplanen 2009 – 2011 skal rulleres. Styret henvender seg til klubbene om aktivitet og 
virksomhet i forhold til planen knyttet til rekruttering, aktivitet, trivselstiltak m.v. 

 

Sak 35/2009 Innsending årsregnskap/årsmelding til kretsen 

Det er tid for årsmøter i klubbene og styret sender ut påminnelse om plikt til å sende inn 
årsregnskap, årsmelding og endringer i styrene til kretsen. 

 
Sak 36/2009 Kretspoeng-kuponger Sommerbridge 

Kuponger selges til kr 15,- per stk for sommerbridge hvor det er søkt om å få dele ut 
kretspoengbonus. Kretsavgift kr.20,- pr. spiller som benyttes for andre turneringen med 
kretspoeng kan ikke benyttes for slik tildeling. (Samme prisen anvendes hvis det brukes 
excelark). 

 
Sak 37/2009 KM-par – arrangementssted og arrangør. 

Kretsstyret anmoder Søvik om å arrangere KM-par 9-10 april. Etter styremøtet har Søvik 
meldt tilbake at de ikke kan påta seg arrangementet i år, men gjerne tar det neste år. 
Kretsstyret må vurdere arrangementssted på nytt. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 


