Telefonstyremøte NBF 5/16 – 21. okt 2016
Sted:
Møteleder:
Referent:
Tilstede:

Kopi:

Telefon
Kari-Anne Opsal
Allan Livgård (AL)
Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL), Jan Muri (JM),
Kristian B. Ellingsen (KBE), Olav Olstad (OO), Eva Flått (EF). Vara:
Gunn Helness (GH) Forfall: Tom Danielsen (TD)
Inger Hjellemarken (IH) var med på deler av møtet.
Kontrollkomiteen

AGENDA:
1/04 – 16

Utsending av NB4 samt festivalguide
KAO informerte om alternativene vedrørende en eventuell utsending av
Norsk Bridge 4 – 16 til alle medlemmer samt en festivalguide og
påpekte at det var to ting man ønsket å oppnå med dette:
1. Markedsføre Norsk Bridgefestival 2017
2. Markedsføre at det er mulig å abonnere på Norsk Bridge
IH mente det var veldig viktig at festivalguiden ble sendt ut til alle
medlemmer innen jul, da hun hadde fått tilbakemeldinger fra flere at
neste års sommerferie ble planlagt i meget god tid. Samtidig informerte
hun litt om tilbakemeldinger hun hadde fått på sideturneringer etc.
IH vil også bidra med å selge annonser til festivalguiden.
Vedtak:
NBF sender ut festivalguiden til alle medlemmer før jul. I forsendelsen
skal det også være med reklamemateriell for å abonnere på Norsk
Bridge i 2017, fortrinnsvis via en faktura.
Eventuelt:
Styret diskuterte kjapt hvordan man skal beslutte seg for programmet
for festivalen neste år, og ble enige om at man tar gruppens forslag
med kommentarer fra administrasjonen som en vanlig
epostgodkjennelse fra styret.

2/04 - 16

Eventuelt/spm/info
AL informerte kjapt om aktuelle saker. Styret hadde en kort diskusjon
om fremstillingen av «Otta-saken» i BIN 3-16 og ber KAO og AL
forberede en sak om håndtering av alkoholreglementet til neste
styremøte.
KAO og AL ser ellers på andre ting skrevet i BIN som ikke medfører
riktighet og vurderer om BIN skal kontaktes i så henseende.
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