Kretsting NBF Hordaland 2009
Sted:
Tidspunkt:
Til stede fra
klubbene:
Til stede fra
styret:
Øvrige til
stede:
Sakliste:
1

Realfagbygget, Allègaten 41, Bergen
Søndag 2. mai 2010 kl 14:00
Henry Wathle (Åsane) Inger Marie Johansen (OS BK) Helge Vaardal (BAK) Helge Toft
(BAK), Per Halvorsen (Åsane)
Lisbeth Glærum (leder) Oddmund Midtbø, Leif Juvik, Henning Fløysand
Forretningsfører

Godkjenning av representantenes fullmakter
Innleverte fullmaker godkjent. Totalt 9 stemmeberettigede inkl. styret.
Valg av dirigent og sekretær. Forretningsfører fungerer som sekretær hvis han/hun er
tilstede
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Sekretær: Oddmund Midtbø
Dirigent: Listbeth K. Glærum
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Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ingen innvendinger mot innkallelse eller dagsorden.
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Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
Inger Marie Johansen (OS BK) og Henry Wathle (Åsane BK)
Behandle kretsstyrets beretning for tingperioden og fatte vedtak om ansvarsfritak for
styret
Årsberetningen ble ikke lest opp, leder henviste til utsendt materiale. I tillegg
kommenterte leder punktet om ”Virksomheten.” Kretsen har ikke hatt den ønskede
tilvekst i aktive medlemmer og deltakelse i enkelte av kretsens turneringer.
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Rekruttering: NBF Hordaland opplever det samme som andre at et flertall av klubbene i
kretsen ikke har tilstrekkelig fokus på rekruttering. Styret håper denne utviklingen kan
snus i fremtiden. Kretsen har eget KRU-budsjett og bør bruke dette til å være mer aktive
overfor klubber som sliter med rekruttering og oppfordre klubbene til å satse mer på
rekruttering. Deltakerne på Tinget kom med flere gode forslag til mulige
rekrutteringstiltak. Påtroppende styre tar oppgaven med å samle alle gode innspill og gi
påtroppende KRU-kontakt oppgaven med å sammenstille forslagene og ta kontakt med
klubbene for å bevisstgjøre ledere, evt. rekrutteringsansvarlige til å jobbe med
rekruttering.
Hovedfokuset i rekrutteringsarbeidet bør rettes mot yngre generasjoner med tanke på å
rekruttere medlemmer som bridgen kan få glede av lang tid.
Kommentarer til årsberetningen: Halvorsen (Åsane): Bør få med både tilkomst og
avgang i medlemmer og ikke bare netto endring.
Ansvarsfritak for styret: Ingen innsigelser og styret innvilges ansvarsfritak.

Behandle avsluttet og revidert regnskap for tingperioden og fatte ansvarsfritak for
styret
Forretningsfører gikk gjennom regnskapet for 2009. Innledningsvis ble det gitt
avklaringer om tekniske måter å føre regnskapet på, bl.a. føres alle inntekter på BM lag
på det året turneringen starter, i dette tilfellet 2008 mens alle inntekter i
seriemesterskapet føres på det året turneringen avsluttes, i dette tilfellet 2009. Den
vesentlige økningen i overskudd i forhold til budsjettet forklares i hovedsak med salg
materiell.
6
Spørsmål fra Wahtle (Åsane) om kretskuponger. Når det gjelder den store økningen i
kretskuponger skyldes at kretsen ble belastet for to år på regnskapsåret 2009 av
tekniske årsaker.
Vedtaksfrihet for styret: Ingen innsigelser til avlagt regnskap og sittende styre innvilges
ansvarsfritak.
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Behandle vedtektsspørsmål
Ingen vedtektsforslag å behandle.
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Behandle innkomne forslag
Ingen innkomne forslag til behandling.
Behandle forslag til budsjett 2010 og 2011, herunder kontingent
Forretningsfører orienterte om budsjettforslaget. Innledningsvis ble overskriften i
punktet korrigert fra ”Budsjett 2009 og 2010” til ”Budsjett 2010 og 2011.” I tillegg ble
korrigert budsjett utdelt da budsjettet som opprinnelig ble sendt ut inneholdt en
skrivefeil på posten ”Avsetning til maskinfond” som skulle være kr 10.000,- og ikke kr
1.000,-.
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Videre ble det spesielt nevnt hvilke innvirkninger inntekter fra seriemesterskapet får for
kretsen i kommende budsjettperiode, kretsens mulighet for utleie av kort pga
investeringer som ble gjort i 2009 samt inntektsmuligheter i BM-lag som følge av
offensiv satsning.
Budsjettet ble vedtatt uten endringer.
Foreta valg til følgende verv:
- Styreleder: VK forslag: Oddmund Midtbø, valgt ved akklamasjon
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-

Styremedlemmer: VK Forslag: Reidar Johnsen (Aurland BK), Leif Juvik (Os BK),
Henning Fløysand (Åsane), Kjell Gaute Fyrun (BAK). Samtlige valgt ved
akklamasjon.

-

Varamedlemmer: VK`s forslag til varamedlemmer:
1. Varamedlem: Hilde Larsen (BAK)
2. Varamedlem: David Ueland (BAK)
3. Varamedlem: Henry Wathle (Åsane)
valgt ved akklamasjon.

-

Revisor: Gjenvalg av Arne Thomassen og Leif Gunnar Kleppevik ved

akklamasjon.
-

Eventuelle komitèer, Turneringsutvalg (TU) – KRU: VK forslag til TU: Per
Halvorsen, Leif Gunnar Kleppevik, Sven Olai Høyland. Høyland var ved
utsending av VK`s forslag til klubbene ikke formelt spurt. Kretstinget valgte
Halvorsen og Kleppevik. Det nye styret og de to valgte komitèmedlemmene
kompletterer TU med en tredjeperson.

-

Valgkomitè: Helge Toft (BAK), Lisbeth Glærum (BAK) og Tove Haugen (BAK)

Nytt styre innvilges fullmakt til å utpeke utsendinger til NBF`s ting i Trondheim 5-6. juni.

Bergen 02. mai
2010

Inger Marie Johansen
-sign-

Henry Wathle
-sign-

