
Referat fra styremøte nr. 03-02 
 
Dato: 17.4.2002 
Sted: Telefon 
Møteleder: Jan Aasen 
Referent: Inger Hjellemarken 
Tilstede fra  
 Styret: Jan Aasen (JAa), Ole K. Sara (OKS), Inger Hjellemarken (IHj),  

Gerd Marit Harding (GMH), Svein Aage Jensen (SAJ), Halvor 
Kalberg (HK), Jan Gulbrand Ohren (JGO), Helge Mæsel (HM) 

 Utvalg: Sigmund Bakke (SB), Kyrre Tangen (KT), Rune Strøm (RS) 
 Administrasjon:  
 Andre:  
   
Forfall: AT, EA 
 
Kopi: Kontrollkomitéen 
 
 
Sak 1/03-02 Referater 
 Referat fra forrige møte: Styret gis en høringsfrist ut uka. Hvis 

det ikke kommer noen tilbakemeldinger innen fristen til 
referenten, er referatet godkjent.  

  
Sak 2/03-02 Inn- og utmeldinger 
 Isfjorden BK og BK Raumaknektene er slått sammen til BK 

Rauma. 
 

Sak 3/03-02 Aktuelle saker til orientering 
 Utvalg Bridge blant Blinde: Arve Aas skal innhente mer 

opplysninger før søknad sendes til Extraspillet/Helse og 
Rehabilitering 
 
Redaksjonsutvalget: Geir Gisnås er skuffa over at medlemmene i 
utvalget har vært seine med sine innlegg. 
 
GMH: Tinget: Gisnås savner tingpapirer. IHJ: De er lovt sendt til 
Gisnås når de er komplette. Dette gjelder for alle som ikke har 
mottatt noe ang. Bridgetinget 2002 enda.  

  
Lotteriet: GMH har ikke fått sjekket om vi har tillatelse pga 
sykdom.  JAa: vi er godkj. org. ut 2002. GMH følger opp videre. 
HS formulerer brev til Ford Motor Norge. SAJ har fikset bil via 
FMN og Bennett på Voss har lovd oss to reiser. GMH og SAJ 
samarbeider med RS. Ref. web-sider til Lotteritilsynet 
(lotteritilsynet.no): ”Pr. 25. mars var det 3651 søknader som ikkje 
var handsama, men Lotteritilsynet har framleis som mål å vere 
ferdig med sakshandsaminga innan 1. juni. Etter den tid er 
målet av sakshandsamings-tida ikkje skal vere over ein månad. 
 Nye organisasjoner på dette markedet må vente, men andre som 
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har hatt lotteri før, kan fortsette med dette i samme omfang inntil 
saken er behandlet på vilkår av at de har søkt oss om 
godkjenning.” 

 
 

Rekrutteringsutvalget: HK og JAa har vært på kurs i Mo (NBF 
Helgeland). 9 deltakere.  VK1 er på nærmeste klart. HK har hatt 
møte med TopBridge v/Tormod Røren. Samkjøres med vår 
avtale med Berg Consulting. 
 
TMU: Festivalen: NM Veteran går samtidig med NM Par. Per 
Nordland har sjekket og det angår ca. 4-5 par. Møte til mandag 
mellom TMU og festivalutvalget. Mulig å flytte NM Damer? 
TMU er den som godkjenner turneringsoppsettet for festivalen. 
 
Festivalen: Det skal avholdes et møte i nærmeste framtid med 
følgende deltakere: RS, Per Nordland, JAa og Svein Markussen 
for bl.a. gå gjennom budsjettet for årets festival. 

 
 
Sak 04/03-02 Personalsaker. Untatt offentlighet.  
 
 
Sak 05/03-02 Uttak av landslag 
 Innstilling: EM Åpen klasse: Boye Brogeland – Erik 

Sælensminde, Tor Helness – Geir Helgemo, Glenn Grøtheim –
Terje Aa. NPC: Rolf E. Olsen. Coach deles med damelandslaget.  
 
Vedtak: Innstilt lag tas ut.  
 
JGO forlot møtet. 
 
Innstilling: EM Yngre Junior: Petter Eide, A. Livgård, E. Eide og 
E. Lindquist. UK: Olav Lillebuen 
 
Vedtak: Innstilt lag tas ut.  
 
Vedtak: Eldre junior: JAa får fullmakt til å godkjenne uttaket når 
han har mottatt innstilling, under den forutsetning av at styret 
først har hatt innstillingen til høring pr. e-post. 
 
 

Sak 6/03-02 Invitasjon til EBLs 70-års jubileum 21. juni 2002. 
JAa vurderer å reise, må bl.a. ta hensyn til økonomien. 

 
Sak 7/03-02 Bridgetinget 2002 
 JAa: Regnskapet skal være ferdig innen utgangen av uka.  
 Medlemskapsformer: SB gjør ferdig innstillingen i løpet av uka.  

Forslag fra Midt-Tr.l.: HM  formulerer styrets innstilling.  
Rekrutteringsstrategi: HK gjør ferdig innstillingen i løpet av uka. 

 - 2 - 



Klubben i Fokus kommer med her. 
Miljø- og verdigrunnlag: HK gjør ferdig innstillingen i løpet av 
uka.  
Handlingsprogrammet: Oppdateres av JAa. 
Rev. budsj. og øk.plan: Gjøres ferdig av JAa. 
Valgkomitéens innstilling: sendes sammen med de resterende 
sakspapirer til Bridgetinget 2002. 
  
 

Sak 8/03-02 Diverse 
Vedtak: Styret pålegger Harald Skjæran å skal legge ut alle 
sakspapirene for Bridgetinget 2002 fortløpende på nettet, etter 
hvert som de blir klare.  
 
Vedtak: Styret pålegger HS å få ferdig alt arbeid tilknyttet 
inn/utbetalinger av arrangementsstøtte til/fra kretsene innen 
utgangen av april.  
 
 

 
 
 
Jan Aasen 

 
 
Arne Thomassen 

 
 
Gerd Marit Harding 

 
 
Inger Hjellemarken 

 
 
Einar Andreassen 

 
 
Svein Aage Jensen 

 
 
Ole K. Sara 

 
 
Halvor Kalberg 

 
 
Helge Mæsel 

 
 
Kyrre Tangen 

 
 
Harald Skjæran 
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