Referat
Referat 1:2019
Dato: 09.01.2019
Kl.
19:30 – 21:00
Sted: Tostenbakken 46
Møte innkalt av: Bremnes Helge
Møtedeltakere: Helge Bremnes (HB), Ingeborg Grimsmo (IG), Inge Dyrkorn (ID), Morten Rolfsen (MR), Cecilie Sandvik
(CS) (vara)
Frafall:

Bjørn Ivar Lange

NR
SAKSLISTE
01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Fastsettelse datoer for kommende turneringer
02/19 4 divisjon 2. helg: 2.-3. februar. Molde, Bekkevoll ungdomsskole
KM lag: 2.-3. mars. Molde, enten Seilet eller på en skole
KM-par: 06. april. Molde, enten Seilet eller på en skole
KM-singel: 25. mai. Vestnes
Årsmøtet avvikles i sammenheng med KM singel
 Be om tilbud på Seilet (ID).
 Ordne med lokaler på Vestnes (HB).
03/19 Hvem gjør hva på turneringene?
SM 4 divisjon: Tommy Skodje skal ta ansvaret med Ruter og turneringsledelse. Ellers følger vi samme mal som ved 1. helg. For de andre
turneringene våren 2019 blir ansvaret fordelt mellom medlemmer i styret.
 Ansvar for fordeling av oppgaver (HB og CS)
04/19 Kort gjennomgang av regnskapet (ferdigstillelse)
Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr. 19.914. Arrangementet av 3
og 4 divisjon hadde et underskudd på ca. kr. 4000. Underskuddet har
sammenheng med forholdsvis dyre lokaler og overnatting for arrangører.
KM-par hadde et underskudd ca. 6700. Dette har sammenheng med at det
M&R fikk to plasser til NM finalen, noe som økte premiekostnadene. De
andre arrangementene gikk omtrent i balanse. Regnskapet er ferdigstilt for
revisjon.
Regnskapet for 2018 er ikke ferdigstilt. Det var omtrent kr. 70 000 på konto
ved utgangen av 2018. I 2018 ble det kjøpt utstyr for om lag kr. 30 000.
 Ansvar for ferdigstillelse av 2018 regnskap (IG og HB)
05/19 Planlegging til årsmøtet
Valgkomiteen kontaktes snarlig. Det må utarbeides saksliste, årsberetning
og regnskap for 2017 og 2018. Styret må skaffe noen som kan være revisor
på regnskapene.
 Ansvar (HB)
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06/19 Aktivitet som bør prioriteres
Det har vært snakk om å ha en arbeidshelg der vi ser på tiltak som kretsen
kan ha i forhold til klubbene. Et hovedfokus på en slik samling vil være
rettet mot rekruttering. Dato for samling blir 23.-24. mars.
 Organisering av reise og reisemål (IG og ID).
 Innsamling av relevant informasjon fra andre klubber, forbund etc.
(HB og MR)
07/19 Turneringslederkurs
Kretsen skal på nytt ta et initiativ mot forbundet for å få organisert
turneringslederkurs. Dette kurset ønsker vi skal være åpent både for dem
som ønsker å bli turneringsleder og for dem som kun vil lære mer om
turneringsreglementet. Målet er å få arrangert et slikt kurs høsten 2019.
 Ansvar for kontakt med forbund og klubber (HB og ID)
08/19 Eventuelt
Undersøke hva som er akseptert praksis i forhold til leie av spillelokaler for
3. divisjon.
 Sjekke med NBF (CS)
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