
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ BØNDERNES 30.11.09  
 
Til stede: Øystein, Geir og Anne Marit  
Frafall: Gunborg.  
 
Sak 1: Julecup  
Blir avviklet på Lykkeliten i Lunner sentrum. Geir tar med  
meldebokser, plansjer og slipper. Han tar også inn spilleavgift.  
 
Sak 2: Spillekveld 21.12.  
Klubben spanderer snitter. Hver og en betaler for øl og akevitt. Spurtpremier.  
 
Sak 3: Grasrotandelsen  
Spørsmål om å dekke kjøring og hotell for deltagere under seriemesterskapet.  
Saken utsettes fordi vi ikke hadde retningslinjene tilgjengelig.  
 
Sak 4: Leie av storsalen ved Bøndernes Hus  
Prisen er kr 500,-, i hvert fall i vintersesongen. Vi vil få nærmere  
beskjed om pris i sommersesongen. Vi benytter storsalen heretter.  
 
Sak 5: Tilbakemeldinger etter Kemer  
Øystein hadde fått inn 8 skjemaer.  
Trivselsfaktoren var 9,4 der 1 var bunn og 10 topp.  
Flyselskapet fikk stryk både for service og mat.  
6 av 7 foretrekker trukket makker!  
 
Sak 6: Mestertreffen  
Arrangeres 07.12. Anne Marit legger spill og er turneringsleder.  
 
Sak 7: Bridge Mate  
Øystein sjekker pris på dette med tilbehør  
 
Anne Marit  
(ref) 
 
 
STYREMØTE 27.08.2009  
Til stede: Øystein. Geir, Gunnborg og Anne Marit  
 
Sak 1: Terminliste sesongen 2009 /2010  
Terminliste ble satt opp etter malen fra forrige sesong.  
Medlemmer inviteres til å komme med andre turneringsformer  
 
Sak 2: Spilleformer og rekruttinkludering  
Sjekke ut muligheten for å spille lag i stedet for  
lagscore. Vi bør trekke lagmakkere.  
Diskusjon om premiering: Forslag om 1. premie og trekke de  
andre, eller 1., 2. og 7 premie. Viktig at vi opplyser før turneringen  
starter hvordan permieringen skal være.  
 



Sak 3: Annonsering av Åpen turnering:  
Øystein skriver mail.  
 
Sak 4: Sparebank 1 Cup  
Turneringen blir 03.10.2009 på Bøndenes Hus  
Frank har lovet å skaffe sponsormidler.  
Øystein bestiller storsalen på Bøndernes  
Øystein legger også inn påmeldingsliste på NBF + sender  
invitajsoner på mail.  
 
Sak 5: Kemer turneringen 2009. Bruk av RAF midler  
RAF midler dekker spilleavg. i Kemer.  
Turneringsleder i Kemer får kr 500,-  
 
Sak 6: Invitasjon til visningstur med Color Line  
Anne Marit sjekker hva og når.  
 
Sak 7: Ref vedtekter for RAF. Videre forvaltning  
Bridgelærerlønn tas av RAF mdilene med kr 2000,-  
Andre forslag innen vedtektene sendes styret.  
2 forslag som kom opp var RAF gavepremier og evnt innkjøp  
av Bridge Mate.  
 
Sak 8: Oppdatering til Brønnøysund registeret  
Nytt styre og nytt spillested må meldes inn.  
 
Sak 9: Konstituering av nestleder  
Gunnborg Skiaker ble nestleder  
 
Sak 10: Oppgradering av Spar Ti  
Geir tar ansvar for dette  
 
 
Anne Marit Borg  
ref 
 
Styremøte i Kløver Ess, 6. april 2009 
 
Tilstede: Øystein Mauritzsen, Anne Marit Borg, Gunborg Skiaker 
 
 

1. Brev vedr. oppsigelse av leietaker ved Folkets hus. Øystein har skrevet brev til styret. 
Brevet ble forelagt styret og med en endring ble brevet godkjent for sending. 

 
2. Årsfest. Gunborg har skrevet forslag til innbydelse til årsfest. Godkjent med noen få  

endringer.  
 

3. Årsmøte er utsatt til 6.5. pga. at Øystein er opptatt den oppsatte dag. 
 
4. Årsmøtesaker. 



 
5. Årsberetning. 3 i KM lag, KM veteran. Kurs. Lokaler. Skifte spillelokaler. Tyrkia. Vi 

foreslår årsberetning for sesong ikke år.  
 

RAF regnskapet. Retningslinjer for bruken av dette bør foreligge. Vi kommer til å få 
store inntekter pga. grasrotandelpenger. Pengene bør i første rekke gå til tiltak initiert 
av klubben og av A-medlemmer. 

 
Sommerbridgen starter 26. mai. 

 
6. Tyrkiatur. Foreløpig er det kommet 12 påmeldinger. Frist for påmelding 15. april. 

Turen går med avreise 9. eller 16. oktober. 
 
7. Valg av styre 

 
8. Vedtekter. Øystein har laget forslag til vedtekter for klubben. Øystein sender forslaget 

til styremedlemmene slik at de kan komme med kommentarer til disse før årsmøtet. 
 

9. Sparebank 1 Cup. Anne Marit finner en dato som passer henne, oss og kretsen. 
 

 
 
 
Jevnaker 6.4.09 
G. Skiaker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


