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Oddbj0rn Forseth
Lars Romtveit
Svein Markussen
0ystein Pettersen
0ystein Eriksen
Erik Renningen
Trygve Lisland
Martin B0rresen
Siv Marit Eikasen
Jan Beylegaard
Stig Johansson
Sverre Pallesen
Jan Inge Danielsen
Tore Jan Lunde
Terje Aasen
Gunleif Haugerud
Halvor Moen
Knut Olaf Haugen
Kjell Karlberg
Per Ivar Isaksen
Birthe Hauk Larsen
Unni Welander
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Apning.

Aasen apnet motet med a 0nske velkommen.
•ntantene fra Lunde m0tte ved en misforstaelse Yz time forsinket. Man

Mffelse over at ingen var m0tt frem fra Kviteseid, Notodden, Rjukan,
Tveitsund og Brevik bridgeklubber, men hapet at de kommer sterkere
i neste anledning.

STalg av ordstyrer
ralg av referent
STalgt til a underskrive protokollen

Terje Aasen
Unni Welander
Jan Beylegaard og Sverre Pallesen



3. Sammenslaing.

Interimstyret har ikke mottatt innvendinger mot sammenslaingen el
utsendelse av referatet fra motet 24.08.99. Det kom heller ikke frem protester pa
motet. Dermed ble stiftelsen av NBF Telemark konstatert!

4. 0komomi.

Motet gikk inn for interimsstyrets anbefaling: De to kretsenes kasser slas uten
videre sammen til en.
Kassererne legger frem sine reviderte regnskaper pr. 30.09.99 for derved a bli
innremmet ansvarsfrihet.

Kjell Karlberg sorger for pamelding og innbetaling av startkontingenten til
Seriemesterskapet for alle NBF Telemark's lag.

5. Valg.

Valgkomiteens representant, 0ystein Eriksen, la frem forslag om at leder skulle
velges for I ar av gangen. De ovrige verv til styret velges for 2 ar av gangen.

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Arild Armot
Per Ivar Isaksen
Kjell Karlberg
Rune Michelsen
Arpad Nyiri
Sverre Pallesen

Lunde BK
Skien BK
Skien BK
Skien BK
Rjukan BK
Gvarv BK

Denne forste gangen velges imidlertid styret for 1 1A ar, da det er for kort tid a
sitte kun frem til varen.

Om 1 l/2 ar velges 2 av styremedlemmene kun for 1 ar for a danne grunnlag for
kontinuitet i styret og for a hindre at hele styret kan bli skiftet ut samtidig.

Forslaget ble vedtatt.

Det ble likeledes etter en kort diskusjon, vedtatt at valgkomiteen ogsa skulle
velges pa generalforsamlingen; overste person pa lista gar av etter 1 ar "pa
toppen", de ovrige personer rykker en plass opp og en ny representant velges inn
nederst pa lista. Personen overst pa lista er til enhver tid leder for valgkomiteen.

F01gende personer ble ved akklamasjon innvalgt i styret i henhold til
valgkomiteens innstilling:

Revisor Harald Pettersen Brevik BK



Valgkomite 0ystein Eriksen
Gunleif Haugerud
Rennaug Asia
Oddbjern Forseth

Skien BK
Gvarv BK
Skien BK
Rauland BK

Car det gjaldt den 10nnede personen, skal vedkommende ansettes (og avsettes)
r Kretsstyret og fungere som et koordineringsledd mellom Krets og Forbund.

Det vites ikke noyaktig nar dette kan iverksettes. Forbundet har signalisert at
de vil begynne med 5-6 og utvide til samtlige kretser etterhvert. Kretsstyret tar
kontakt med Forbundet for a fa greie pa hvor NBF Telemark ligger i leypa.
Det noteres at Trygve Lisland, KGB, har meddelt sin interesse for denne jobben.
Generalforsamlingen vedtok at var kontaktperson/forretningsforer ikke skal
vaere medlem av kretsstyret.
Det synes naturlig i og med at vedkommende er ansvarlig ovenfor kretsstyret.

vedtok at kretsting bor avholdes hvert ar.

Ian vedtok at leder har dobbeltstemme.

lortsett fra de personer som er valgt sserskilt, velger styret innad pa f0rste
tyremote sekretaar og ungdomskontakt.

Kretsstyrets viktigste oppgave na er a sette opp vedtektene. Det ma gj0res til
•sren 2000. Likeledes sp0rsmalet om styregodtgjorelse, kontingenter o.s.v..

B gamle styrene takket for seg og ensket det nye styret i NBF Telemark lykke
-_

iblehevetkl. 18.55.

Skien, den 30. September 1999

Jan Beylegaard Pallesen

referent


