
 
Kretsting NBF Hordaland 
 
Sted: Høyskolen i Bergen 
 
Tidspunkt: Torsdag 25. april 2013 kl. 18.30 
 
Til stede fra klubbene: Kirsten Rita Arnesen (BAK), Liv Bugge (BAK), Harald 
Fløysand (Åsane), Sven Olai Høyland (BAK), Steinar Kyrkjebø (Åsane) og Morten 
Eide (Åsane). 
 
Til stede fra styret: Oddmund Midtbø (leder), Leif Juvik, Sigbjørn Grønhaug, Henry 
Wathle, Hilde Larsen og Finn Gunnar Øvstedal. 
 
Øvrige til stede: Forretningsfører (Helge Toft) 
 
Før de formelle postene på programmet overrakte Oddmund Midtbø – på vegne av 
NBF Hordaland – blomster til Kirsten Rita Arnesen i anledning hennes nært 
forestående 80-års dag. 
 
1. Godkjenning av representantenes fullmakter 
Innleverte fullmakter godkjent. Totalt 12 stemmeberettigede inkl. styret. 
 
2. Valg av dirigent og sekretær. 
Helge Toft ble valgt til dirigent, Leif Juvik til sekretær. 
 
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Ingen invendinger mot innkallelse eller dagsorden. 
 
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
Morten Eide og Liv Bugge. 
 
5. Behandle kretsstyrets beretning for tingperioden og fatte vedtak om 
ansvarsfritak for styret 
 
Årsberetning ble lest og kommentert under hvert punkt. 
 
Medlemmer: Noe diskusjon om dette punktet. Tallene pr. 31. desember 2012 viser en 
nedgang på 22, men tallene har bedret seg etter nyttår, og flere representanter (Liv 
Bugge, Sven Olai Høyland Kirsten Arnesen) mente dette burde fremgå av 
beretningen. 
 
Et problem er at I-medlemmer ikke vises som juniorer, noe som gjør at antall 
juniormedlemmer i virkeligheten er høyere enn hva tallene viser. 
 
Utstyr: Oddmund Midtø kunne opplyse at antall bærbare PC-er i kretsens eie nå er to, 
ikke en, etter at han hadde gitt en til NBF-Hordaland. 
 
Arrangementer: Noe diskusjon under dette punktet. mesteparten dreide seg om 
lokaler til BM-lag. NBF Hordaland har mottat brev både fra Åsane BK og Bergen 



Akademiske BK i denne anledning, og deres innspill vil bli tatt med videre. Å skaffe 
lokaler til kretsens arrangementer er en oppgave som ligger under forretningsfører, og 
Helge Toft kunne opplyse at en rekke lokaler blir sjekket med tanke på neste sesongs 
BM. 
 
Kontakt mellom krets og klubb: Liv Bugge etterlyste muligheter for å søke etter 
makker/lagkamerater via kretsens nettside. Oddmund Midtbø sa dette var noe som 
burde være mulig å få inn i forbindelse med oppgraderingen av NBFs sider som nå 
pågår. 
 
Årsberetningen med merknader ble enstemmig vedtatt. 
 
6. Behandle avsluttet og revidert regnskap for tingperioden og fatte 
ansvarsfritak for styret.  
Mesteparten av diskusjonen under dette punktet gikk på posten “Tap på krav” som for 
regnskapåret 2012 viser kroner 18 363,56. Både Helge Toft og Oddmund Midtbø 
hadde ordet på dette punktet, og kunne opplyse at årsakene til at tallene for 2012 var 
så høye på dette punktet er feil/mangler som ligger flere år tilbake i tid. For å få 
ordnet opp i dette måtte en på et eller annet tidspunkt ta tapet, og det er nå gjort.  
 
Harald Fløysand mente det var viktig at for å unngå denne type problemer i fremtiden 
må regnskapet ajourføres oftere enn hva som er blitt gjor, minst fire ganger årlig. 
 
Regnskapet med merknader ble etter dette enstemmig vedtatt, og det sittende styret 
innvilget ansvarsfritak. 
 
7. Behandle vedtektsspørsmål  
Ingen vedtektsforslag å behandle. 
 
8. Behandle innkomne forslag  
Styret i NBF Hordaland hadde følgende forslag til behandling på tinget 
 
 Årskontigent fra klubbene i Hordaland økes fra kr. 100.- til 500,- fra 
  01.01.2014 
 
Oddmund Midtbø la på vegne av styret frem forslaget, og begrunnet det på denne 
måten:  
Årskontingenten klubbene betaler til NBF Hordaland, er pr i dag kr 100,-. 
Kontingenten har stått på samme beløp i flere år og styret mener at tiden er inne til å 
øke denne. 
 
Ytterligere begrunnelse for å foreslå økning, er at kretsen har vedtatt å ikke innføre 
serviceavgift for deltakelse i kretsens turneringer eller øvrige turneringer med 
kretspoeng i den skala NBF anbefaler. Dette kommer alle medlemmer til gode. En 
videre begrunnelse er at kretsens utstyr om ikke altfor lang tid trenger å bli fornyet i 
tråd med teknisk utvikling, noe som vil medføre store kostnader for kretsen. Forbedret 
utstyr kommer alle kretsens medlemmer til gode.  
 
Litt diskusjon om forslaget. På spørsmål fra en delegat om det var mottatt reaksjoner 
fra klubbene på dette, kunne Oddmund Midtbø opplyse at det var det ikke. 



 
Sven Olai Høyland var enig i økningen, men ikke alt av begrunnelsen. 
 
Etter en kort diskusjon ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
9. Behandle forslag til budsjett 2013 og 2014, herunder kontigent. 
Oddmund Midtbø gjorde oppmerksom på at økningen av klubbkontigenten som ble 
vedtatt under punkt 8 ikke var lagt inn i budsjettet for 2014, og at dette nå måtte 
gjøres. 
 
Etter dette ble det en del diskusjon om momskompensasjon, og om det er muligheter 
for kretsen å hente noe her. Mange hadde ordet her, uten at noen sikker kunne si 
hvilke muligheter kretsen her har/hvor store beløp det i såfall snakkes om. Helge Toft 
avsluttet diskusjonen med å si at saken vil bli undersøkt, og om det skulle være noe å 
hente vil dette bli lagt inn i 2014-budsjettet. 
 
Budsjettet med merknader ble deretter enstemmig vedtatt. 
 
10. Valg 
Sven Olai Høyland la på vegne av valgkomiten frem forslaget. 
 
Leder: Oddmund Midtbø hadde frasagt seg gjennvalg. Forslag fra valgkomiteen til 
ny leder: Jon Steinar Dale, Åsane BK. Valgt ved akklamasjon for 1 år. 
 
Styremedlemmer: Sigbjørn Grønhaug, Melandsknekten, gjennvalg 2 år. Liv Bugge 
(BAK), ny 2 år. Leif Juvik, Os BK og Henry Wathle, Åsane BK ikke på valg. 
 
Varamedlemmer: 1. varamedlem: Kristine Breivik, BAK, ny 2 år. 2. varamedlem: 
David Ueland, BAK, ikke på valg. 3. varamedlem: Finn G. Øvstedal, ikke på valg. 
 
KRU-kontakt: Liv Bugge, BAK, ny 2 år. 
 
Revisor med vara (begge velges for 1 år) Revisor: Harald Fløysand, Åsane, gjenvalg. 
Vara: Leif Gunnar Kleppevik, Sotra, gjenvalg. 
 
Turneringsutvalg (TU): (velges for 1 år) Leif Juvik, Os BK (gjenvalg), Oddmund 
Midtbø, Askøy, (gjenvalg). Utvalget kompleteres med et tredje medlem på et senere 
tidspunkt. 
 
Valgkomite: (begge velges for 1 år): Oddmund Midtbø og Vegard Hermannsen. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


