
Referat fra kretstinget 28.4.2010 på Årnes Kafeteria 

Til stede:  

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

Fra klubbene: Reidar Nordbø Seljord BK, Arild Årmot Lunde BK, Per Johan Schau Notodden 

BK, Øystein Eriksen Duestien BK, Harald Verpe Midt-Telemark BK, Hans Petter Hansen KGB 

og Bjørn Sture Valen (uten stemmerett). 

1. ÅPNING 

Reidar ønsket velkommen. 

 

2. DIV GODKJENNINGER OG VALG 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det forelå Ingen fullmakter til godkjenning. 

Reidar ble valgt til ordstyrer og Trygve til referent.  

Øystein Eriksen og Hans Petter Hansen ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

3. ÅRSBERETNING 2009/2010 

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

det opplyst om at Kragerø BK også hadde holdt kurs. Dette er nå tatt med i beretningen. 

Ellers var det ingen bemerkninger til denne. 

 

4. REGNSKAP 2009 

Else-Berit gjennomgikk regnskapet som viste et overskudd på hele 33.887 kr, noe som 

skyldes at klubbene ble fakturert for seint for deltakelsen i SM 2006/2007 slik at disse 

inntektene kom på regnskapet for 2009.  

Regnskapet var revidert av Harald Pettersen 

 

5. VURDERING AV KM-PAR OG LAG 

Øystein Eriksen mislikte at fredag ble brukt til KM-par, fordi dette gikk ut over 

deltakelsen på klubbkvelden i Duestien BK.  

Reglementet er nå endret slik at minste antall spill er satt ned fra 80 til 60 spill, dette gir 

mulighet for å arrangere på én dag ved 18 eller færre, 22, 32 og 34 par. Dersom vi derved 

ikke oppnår å få deltakelsen opp i 32 par (og antakelig få en finaleplass til), er det 

imidlertid ikke sportslig sett fornuftig å spille så få spill som mulig.  

KM-mix vil bli forsøkt arrangert igjen. I vår ble antakelig turneringsprogrammet for tett, 

og dette vil det bli tatt hensyn til i terminlista for sesongen 2010-11. Vi må antakelig 

finne et annet tidspunkt for KM-mix. I oktober pleier Kragerø-mix gå, og i januar KGB-

mix. 3 mixturneringer i kretsen kan være i meste laget, og disse klubbene vil bli kontaktet 

før styret bestemmer dato for KM-mix. 

 

6. INNKOMNE FORSLAG 

Det forelå ikke forslag til behandling. 



7. VALG 

Per Joan Schau refererte innstillingen fra valgkomiteen: Bjørn Sture Valen ble foreslått 

som ny leder, og alle de andre i styret ble foreslått gjenvalgt.  

Alle ble valgt med akklamasjon: 

Leder: Bjørn Sture Valen 

Nestleder: Trygve Lisland 

Kasserer: Else Berit Mo 

Styremedlem: Vetle Skori 

Styremedlem: Oddbjørn Forseth 

Harald Verpe rykker opp som leder av valgkomiteen og Arna Ljosland ble valgt som nytt 

medlem for 2 år.  

Harald Pettersen hadde sagt seg villig, og ble gjenvalgt som revisor. 

 

På generalforsamlingen ved dannelsen av NBF-Telemark i 1999 ble det vedtatt at leder 

velges for ett år, 2 styremedlemmer for 2 år, de resterende for 1 år, men for 2 år fra og med 

neste ting, dette for å sikre kontinuitet i styret.   

Dette er antakelig i strid med basisvedtektene til NBF vedtatt på bridgetinget 18.6.2000. Det 

hersker imidlertid noe uklarhet om hvordan bestemmelsen her skal tolkes, og det nye styret 

bes bringe klarhet i dette, da tinget  er interessert i å opprettholde vedtaket fra 1999, viss 

mulig. 

På neste ting bør det velges en vararepresentant til styret. 

 

8. AVSLUTNING 

RU-leder, Hans Petter Hansen, orienterte fra NBFs organisasjonsdager, og oppfordret 

klubbene til å kontakte ham i anledning råd og hjelp med rekrutteringsspørsmål. 

Reidar takket for frammøtet. 

På vegne av kretsen og styret takket Trygve Reidar for godt arbeid i hans uvanlig lange (hele 

8 år) tjeneste som kretsleder.  

 

T. Lisland, referent                     Ø. Eriksen (sign)           H. P. Hansen (sign). 


