
 

Kretsting NBF Hordaland 2012 

Sted: Realfagbygget, Allègaten 41, Bergen 
Tidspunkt: Torsdag 26. april 2012 kl 18:30 

Sakliste:  

1 
Godkjenning av representantenes fullmakter 
Fjorten stemmeberettigede, seks fra styret, tre fra Åsane, en fra Os, og fire fra BAK. 

2 

Valg av dirigent og sekretær. Forretningsfører fungerer som sekretær hvis han/hun er 
tilstede 
 
Sekretær: Helge Toft 
Dirigent: Per Halvorsen 
 

3 
Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Godkjent. 
 

4 
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 
Joleiv Midttveit (Os) og Harald Fløysand (Åsane) 
 

5 

Behandle kretsstyrets beretning for tingperioden og fatte vedtak om ansvarsfritak for 
styret 
 
Kommentar:  
 
Ad medlemmer: BAK v/S.O. Høyland mente vi burde holde juniorer og K-medlemmer 
adskilt. I tillegg bør nevne hvilke klubber som er nedlagt(her Modalen BK) og slått 
sammen(her Slettebakken BK slått sammen med Lysverkene). 
 
Ad økonomi: Omformuleres slik at begrunnelse for underskudd skyldes forventninger om 
å få arrangert en hel 3.div mens vi fikk bare en halv(labert kiosksalg er en medvirkende 
årsak til dette). Endringstekst innarbeides i årsberetningen. 
 
Ad arrangementer: Kretsstyre oppfordres til å benytte anledning ved avslutning av store 
arrangementer(for eksempel BM-lag) til å annonsere for kommende turneringer i 
kretsens regi(KM-lag og KM par). 
 
Ad rekruttering: Kurs på folkehøgskole var avholdt på Voss Folkehøyskole i samarbeid 
med NBF, BK Beit og BAK.  
 
Ad Kontakt mellom klubb og krets: Samtidig har det vært ytret ønske om tettere dialog 
mellom kretsstyre og klubber/medlemmer. 
 
Ad E-mailregister: Dette avsnittet strykes da dette register ikke har fungert etter sin 
hensikt(for mange endringer i mail-adresser uten at dette blir meddelt). Styret 
oppfordres til å få ruter sitt i funksjon med anmodning til at alle medlemmer oppdaterer 
sine egne profiler. 
 
Ad resultater: Følgende resultater legges til: Påsketurnering i Åsane: Nr.1 Jostein 
Bondevik – Terje Sande 



                       Romjulsturnering i Åsane: nr.1 Henry Knutsen – Knut Andersen 
 
Ansvarsfritak for styret: Styret innvilges ansvarsfritak med de kommentarene som er lagt 
inn. 
 

6 

Behandle avsluttet og revidert regnskap for tingperioden og fatte ansvarsfritak for 
styret 
 
Kommentar til inntekter: Seriemesterskapet ga lavere inntekt enn budsjettert da kretsen 
forventet inntekt fra en hel 3.divisjonsavdeling mens kretsen kun fikk arrangere en halv 
3.divisjon. 
 
Fra kl 1928, 13 stemmeberettigede da 1 stemmeberettiget tingdelegat måtte forlate 
tinget. 
 
Vedtaksfrihet for styret: Ingen innsigelser til avlagt regnskap 2011 og sittende styre 
innvilges ansvarsfritak. 
 
 

7 
Behandle vedtektsspørsmål 
Ingen vedtektsforslag å behandle. 
 

8 
Behandle innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag til behandling. 
 

9 

Behandle forslag til budsjett 2012 og 2013, herunder kontingent 
 
Revidert budsjett 2012: Budsjettet regulert i forhold til realtall fremkommet i diverse 
arrangementer. 
 
Budsjett 2013: Fremlagt budsjett nedjustert med kr 4000,- på posten 
medlemskontingent da forslag fra styret om kontingent økning ikke ble fremlagt tidsnok 
til å bli lagt frem for tinget. Det ble også presisert at dette budsjett var utformet etter 
gjeldende regelverk og kontingentsatser. Det foreligger fra forbundsstyre til 
forbundstinget forslag om endrede former for kontingent. Dette er drastiske endringer 
som kan medføre at det må innkalles til ekstraordinært kretsting for å behandle nytt 
budsjett for 2013. 
 
Fremlagt budsjett ble vedtatt.  
 

10 

Foreta valg til følgende verv: 
- Styreleder: VK intet forslag, men valgt etter fra forslag fra tinget:  

Oddmund Midtbø,                                        1 år 
 

- Styremedlemmer VK Forslag:  
Rune Horvei               Aurland                      Ikke på valg 
Leif Juvik                    Os BK                           Gjenvalg – 2 år 
Sigbjørn Grønhaug   Melandsknekten BK   Ikke på valg 
Henry Wathle           Åsane BK                     Gjenvalg – 2 år 
 

- Varamedlemmer: VK`s forslag til varamedlemmer:  
1. Varamedlem: Hilde Larsen        BAK    Ikke på valg 



2. Varamedlem: David Ueland      BAK    Gjenvalg – 2 år 
3. Varamedlem: Finn G. Øvstedal BAK    Ny – 2 år 
 
KRU-kontakt: 
David Ueland     BAK 1 år 
 
 
 

- Revisor:  
Harald Fløysand.   Valgt for 1 år 
Leif Gunnar Kleppevik.   Valgt for 1 år som vara 
 

- Turneringsutvalg (TU)  
Leif Juvik         Os BK 
Per Halvorsen Åsane BK 
Oddmund Midtbø Askøy 
 
 

- Valgkomitè:  
S.O. Høyland     BAK  1 år 
Vegard Hermansen BAK  1 år  
Per Halvorsen Åsane 1 år 

 

-  
 
Alle foreslåtte styre- og utvalgsmedlemmer valgt ved akklamasjon. 

 
 
 
 

Bergen 7.mai 
2012 

      Joleiv Midttveit                             Harald Fløysand 
          -sign-                                             -sign- 
 

 


