
Referat fra kretstinget 22.4.2009 på Årnes Kafeteria 

Til stede:  

Hele styret: Reidar Olsen, Trygve Lisland, Else-Berit Mo, Vetle Skori og Oddbjørn Forseth. 

Fra klubbene: Svein Markussen og Asbjørn Bentsen, Skien BK, Mette Krogsgård og Magne 

Olsen, Kragerø BK, Reidar Nordbø og Daniel Cohen, Seljord BK, Arild Årmot, Lunde BK, Per 

Johan Schau, Notodden BK, Øystein Pettersen med fullmakt fra Duestien BK. 

1. ÅPNING 

Reidar ønsket velkommen. 

2. DIV GODKJENNINGER OG VALG 

Innkalling og dagsorden ble godkjent, likeledes fullmakt til Øystein Pettersen fra Duestien 

BK. 

Reidar ble valgt til ordstyrer og Trygve til referent.  

Øystein Pettersen og Svein Markussen ble valgt til å underskrive protokollen. 

3. ÅRSBERETNING 2008/2009 

Trygve leste de viktigste punktene i årsberetningen. Under punktet ”Kursvirksomhet” 

fikk vi vite at det nettopp var avsluttet kurs i Rauland. Dette er nå tatt med i 

beretningen. Ellers var det ingen bemerkninger til denne. 

4. REGNSKAP 2008 

Else-Berit gikk gjennom de viktigste postene. Regnskapet er revidert av Harald 

Pettersen og viste et underskudd på ca. 5000 kr, men vi har utestående fordringer på 

ca. 15000 kr. Svein Markussen stilte spørsmål om den store nedgangen i 

startkontingenter på inntektssiden. Det hersket en del uklarhet om dette, men 

sannsynligvis er forklaringen at klubbene ikke har blitt fakturert for deltakelsen i SM 

2007/2008. Dette vil bli nærmere undersøkt. Styret utarbeider nytt årsregnskap, og 

alle klubbledere vil motta en redegjørelse når forholdet er oppklart. Regnskapet ble 

godkjent på denne betingelsen. Det ble videre anbefalt å endre bokføringen fra 

kontantprinsippet til regnskapsprinsippet. 

5. VURDERING AV KM-PAR OG LAG 

Det ble ytret ønske om at pengepremier ble utbetalt til de parene som skal 

representere i NM-par i stedet for dekning av hotellopphold, som nå.  

Ellers vises til neste punkt. 

6. INNKOMNE FORSLAG 

Midt-Telemark BK hadde fremmet 2 forslag til kretstinget: 

1. Arrangere KM-par på fredag kveld + lørdag. 

Kretstinget vedtok enstemmig å prøve ut dette for neste års KM-par. 

2. Forbud mot å arrangere kamper i KM-lag over internett (BBO) 

Kretstinget støttet forslaget, men vi vil holde muligheten oppe for dispensasjon i 

helt spesielle tilfeller, og vil følge NBF´s regler for NM-klubblag på dette punkt når 

disse foreligger. 

 



 

7. VALG 

Per Joan Schau opplyste om at valgkomiteen innstilte på gjenvalg av hele styret, og at 

alle hadde sagt seg villige. Hele styret ble så gjenvalgt med akklamasjon. 

Per Johan Schau blir leder av valgkomiteen med Harald Verpe som medlem.    

8. AVSLUTNING 

Reidar takket for frammøtet og Svein roste styret for god innsats. 

 

 

    T. Lisland                                 Svein Markussen                     Øystein Pettersen. 

    Referent               (sign)    (sign)    


