Styremøte BK Tempo
Sted: Grensen Burgerbar
Dato: 03.03.2015 kl. 1800
Tilstede: Odd Roger Nielsen, Bjørn Hesthagen, Stein-Egil Musæus, Svein Grenager
Sak 1, Budsjett
Bjørn har satt opp et budsjett som balanserer med et lite overskudd på ca 5.000,- for inneværende
år. Dette avhenger av andre saker lenger ned, som også ble vedtatt.
Sak 2, Premiepenger
Styret har gjort følgende vedtak angående premiepenger i forbindelse med klubbkvelder.
 Det blir 3 utbetalinger pr år (vårsesjon, sommerbridge, høstsesjon)
 Av innbetalte netto spilleravgift avsettes 1/3 til fordeling som premiepenger. Med netto
spilleravgift mens innbetalt beløp minus avgift til forbund/krets.


Det gis premiepoeng til 1/3 av spillende par pr kveld. Det rundes av oppover når antall par
ikke er delelig med 3. Premiepoengene fordeles slik at det par som kommer nederst av den
øvre tredjedel får 1 poeng, neste par får 2, osv, helt til par nr 1, som får to poeng mer enn
det paret som kom på andre plass.

 Når beregning av utbetaling skal gjøres, deles netto spilleravgift på summen av alle
premiepoeng for å finne «verdien» pr premipoeng. Deretter ganges denne verdien ut med
hver enkelt spillers premiepoeng for å finne hva hver enkelt har vunnet.
 Det utbetales ikke mindre enn 100,Sak 3, Klubbkontingent
Alle medlemmer har betalt klubbkontingent for 2015.
Sak 4, Sponsing av medlemmers deltagelse i turneringer
Klubben sponser i år ikke deltagelse på «Bridgefestivalen» som går samtidig med EM i Tromsø. Som
vanlig sponses deltagelse for alle som vil spille i KM-Lag og SM. Dette er penger klubben får inn via
Grasrotandelen.
Sak 5, Spilleravgift ifm Simultan, Poenghøsten og Poengjakten
Spilleravgiften for disse kveldene økes til 70,- pr spiller
Sak 6, MP-Treff

Styret har bestemt at vi dropper deltagelse i MP-Treff, da dette på mange måter har blitt erstattet av
Simultanturneringene.
Sak 7, Kortlegging
Kortlegger mottar kr 1,5,- pr mappe. Dette tilsvarer ca 200,- pr spillelkveld.
Sak 8, Spilleravgift til forbundet
Denne har økt til kr 12,- pr spiller.
Sak 9, Momsreduksjon
Vi lar dette ligge foreløpig.
Sak 10, Rekrutering/kurs for nybegynnere
Vi skal sende ut brev med invitasjon til større bedrifter i nærområdet (Norske Skog, Nexans,
Høyskolen, Kabi) forut for kurs til høsten. Dette kommer i tillegg til vanlig annonsering. Kurset
planlegges for høsten.
Sak 11, Medlemskurs
Vi gjentar suksessen med kurs for medlemmene. Odd Roger kontakter kursholder for å finne
passende tid, helst i månedsskiftet april/mai. Når dato er fastsatt, skaffer vi spillelokale (Borgfoss,
Folkets Hus).
Kurset avsluttes med singelturnering for medlemmene.
Sak 12, Grensebridge turnering
Stein-Egil forsøker å finne en bedre dato for denne turneringen enn i fjor. Sjekke om det er mulig å
ha den tidligere på høsten.
Sak 13, Forbundsdagene
Odd Roger og Bjørn deltar. Dette skjer helden 11-12/4.
Sak 14, Singelturneringer
Fra høsten av skal det være flere singelturneringer i terminlista.
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