
Referat  

 

Styremøte i Vestfold bridgekrets  

Tid: 16. september 2020 

Sted: Larvik BK 

Tilstede: Heidi Berre Skjæran, Sveinung Rydland, Bjørn Helgeby, Svein Erik Kalliainen (vara),        

Kåre Heibø (vara) og Ludvig Guldal (ref.). 

Forfall: Anders Johansen 

 

Sak 1 Konstituering av det nye styret 

Kretstinget valgte Heidi som leder, Anders som nestleder og Bjørn som kasserer. Styret 

velger Ludvig til sekretær. 

Styret slutter seg til forslaget fra Heidi om å kalle inn vararepresentantene fast til 

styremøtene. 

Styret valgte også Bjørn som webansvarlig. 

Kassererens innledende rapport: Vestfold bridgekrets har om lag kr 200.000,- «på bok». 

Bjørn mener at vi av likviditetshensyn ikke bør ha mindre enn kr 50.000,-  i reserve. 

Kretstinget har avsatt kr 50.000,- til rekrutteringsarbeid og besluttet arrangere KM Mix og 

KM damer som separate turneringer. Dette vil også koste noe ekstra. Kretsen har god 

økonomi og har derfor en del spillerom for aktiviteter. 

Heidi ønsker at styret skal ha en rekrutteringsansvarlig, men har ingen konkrete forslag. Hun 

foreslo å invitere Kurt Ove Thomassen til å komme å holde et foredrag om 

rekrutteringsarbeidet på Helgeland som inspirasjon til styret.  

 

Sak 2 Arbeidsform i styret 

• Styremøter 

Reiserefusjon for styrearbeid utgjør refusjon til offentlig transport eller 2 kr/km for bruken 

av egen bil. Regninger sendes Bjørn i e-post med angivelse av formål, dato og beregnet 

refusjonskrav. 

Heidi ønsker å øke aktiviteten i styret, men har ikke noe bestemt oppfatning av om antall og 

intervaller mellom møtene.  

Styremøtene vil bytte på å bli holdt i lokalene til henholdsvis Larvik BK og Horten BK gjerne i 

forbindelse med klubb-kvelder. 



• Arbeidsgrupper 

Heidi foreslå å starte rekrutteringsgruppe, turneringsgruppe og en gruppe som tar seg av 

medlemskontakt. Hun utfordret styremedlemmene til å oppgi hva de kunne ønske å 

jobbe med framover. Anders og Svein Erik har interesse for turneringsgruppa. Sveinung 

og Ludvig kan tenke seg å jobbe i rekrutteringsgruppa. Bjørn kunne tenke seg å jobbe 

med medlemskontakt. Kåre sa han kunne brukes på alle områdene.  

• Nyhetsbrev til medlemmene og kontakt med klubbene. 

o Heidi ønsker at kretsstyret skal være mer synlig for klubbene, og vil at styret 

skal jobbe med informasjonsflyt og kommunikasjon 

o Heidi ønsker også å få bedre kontakt mellom kretsstyret og klubbene, og vil at 

styret skal være synlig for klubbene – blant annet med å besøke dem på 

spillekveldene. 

o Hjemmesiden www.nbfvestfold.org og facebooksiden NBF Vestfold skal 

brukes mer aktivt, og styret må oppfordre medlemmene til å bruke disse 

kommunikasjonskanalene.  

o Styret vil oppfordre klubblederne til å gå gjennom medlemslistene og sjekke 

at profilene på bridge.no er oppdaterte. På denne måten kan vi bedre 

informasjonsflytene mellom leddene. 

o Styret er enige om at det primært er klubblederne som skal sende 

informasjon til medlemmene. 

 

Sak 3 Terminliste 2020/2021 

• KM lag finale – dato er fastsatt til 21. mars 2021, og spilles i Horten. 

Turneringsgruppa får ansvaret for å bestille inn premier. 

• KM mix blir 21.11 i Larvik 

• KM damer blir på nyåret, i januar hvis Tenerife-opplegget avlyses. Dersom Tenerife 

gjennomføres, blir KM damer flyttet til midten av februar. Turneringen arrangeres i 

Larvik. 

• 4. divisjon i Horten samme helg som 3. divisjon i Larvik – 7-8/11 og 30.-31. januar. 

• 3. divisjon: Lag Nygaard fra Horten har trukket seg. Plassen tilhører NBF Vestfold, og 

siden ingen Vestfoldlag rykket ned fra 3. div. forrige sesong, tilbys plassen til et lag i 

4. div. Styret tilbyr plassen til Sandefjord som ble nr. 2 etter Larvik i 4. divisjon i fjor. 

Dersom det hadde vært jevnere mellom 2. og 3. plassen, hadde det blitt gjennomført 

stikkamp om plassen. 

 

Sak 4 Opplæring 2020/2021 

• Bridgelærerutdanning 

Styret ønsker å jobbe med å få arrangert bridgelærerutdanning over en helg i denne 

styreperioden. Vi behandler saken nærmere i neste møte. Rekrutteringsgruppa får 

ansvaret for dette. Styret ønsker også å få en oversikt over hvem som har 

http://www.nbfvestfold.org/


bridgelærerutdanning i Vestfold. Heidi har ansvaret for å sende ut forespørsel til 

klubblederne. 

• Turneringslederkurs pluss autorisering 

Styret ønsker å jobbe med å få arrangert turneringslederkurs over en helg i denne 

styreperioden. Vi behandler saken nærmere i neste møte. Turneringsgruppa får 

ansvaret for dette. Heidi sender forespørsel til klubblederne for å få en oversikt over 

hvem som er kretsautoriserte turneringsledere i Vestfold. Oversikt over 

forbundsautoriserte turneringsledere ligger på bridge.no. 

• Ruterkurs 

Vi diskuterte ikke dette. Tar det på neste styremøte. 

Sak 5 Jubileumsfeiring 

Vestfold bridgekrets blir 80 år i år. Styret har mottatt forslag om å arrangere en 

jubileumsturnering. Bjørn har innhentet regnskapstall om kostnadene for 

jubileumsturneringen som ble holdt da vi var 75 år. Det er bare fire måneder igjen av året og 

programmet for resten av året er tett. Styret finner at det blir for krevende å arrangere en 

jubileumsturnering. Korona-situasjonen kompliserer ytterligere.  

Beslutning. Styret ønsker ikke å arrangere en jubileumsturnering for å markere kretsens 80-

års jubileum. 

 

Sak 6 Oppfølging av tidligere referat 

o Ifølge referat 19. februar 2020 skulle beste HCP på KM par, premieres. Dette har ikke 

blitt offentliggjort, og ble derfor etterlyst av leder. Ifølge Bjørn ble beste HCP 

premiert. Dette bør publiseres på lik linje med de som vant KM par.  

o Heidi lurte på om premier til KM lag er bestilt (referat 19. februar 2020). Dette 

bekreftes, og premiene befinner seg hos Elisabeth og Vegar i Horten. 

 

Sak 7 Søknad om støtte til oppholdsutgifter under parfinalen 

Heidi erklærte seg inhabil i saken og forlot møtet under behandlingen. 

Bjørn refererte styrets praksis siden 2009, som med få unntak har vært å være tilbakeholden 

med å dekke utgifter som elitespillerne i kretsen har hatt til reise- og oppholdsutgifter ved 

deltakelse i nasjonale og internasjonale turneringer. Styret var enige om at det er behov for 

å utarbeide en policy som viser kretsens holdning og gir forutsigbarhet og likebehandling i 

saker som dette. 

Beslutning: Søknaden om dekning av utgifter til parfinalen 2020 avslås. Styret utarbeider 

forsalg til policy for denne typen søknader og legger det fram som egen sak på kretstinget i 

2021. 

 



Sak 8 Eventuelt 

Neste møte blir 21. oktober. Heidi inviterer Kurt Ove Thomassen til å komme å holde 

foredrag om rekrutteringsarbeidet på Helgeland i tilknytning til finalen i NM for klubblag 

(onsdag 14. oktober). Kurt Ove skal spille finalen, og er derfor i Larvik på det tidspunktet. 

 

 

 

 

 


