Klubbledermøte med kretsstyret 5.9. kl 18.30, Årnes Kafeteria
Til stede fra kretsstyret: B.S.Valen, T.Lisland, M. Thunberg, R. Nordbø
Klubbledere: Brevik: Ø.Tronrud, Duestien: Ø. Eriksen, KGB: A. Almli, Kviteseid: I. Waldenstrøm,
Kragerø: I. Sandsmark, MT: H. Verpe, Lunde: A.Årmot,Seljord: J. Thunberg, Rauland: H. Lio (for A.
Jupskås)
1. Autorisasjon
Morten Thunberg er kretsautorisert som turneringseder og fikk overrakt bevitnelse på det.
2. Kretsens økonomi
Kort orientering av Morten
3. Forslag til medlemskapsavgifter til kretsen
Trygve orienterte om endringene i kretsens inntekter som følge av ny medlemskapsordning fra 2013.
Styret foreslår en klubbkontingent på kr 300 pr år, og en medlemskontingent på kr 30.
Klubblederne støttet forslagene og alle var enige om at vi da ikke avholder ekstraordinært kretsting
på denne saken.
4. Regel for lagdannelse i KM-lag
Her ble det en del diskusjon. Fri lagdannelse var det få som ville ha, og det ble enighet om at hvert
lag skulle ha ett klubbnavn som lagnavn. Det framkom en del sympati for at man i noen tilfeller skulle
kunne danne lag fra 2 klubber. Imidlertid kom man ikke fram til noen god, entydig regel for dette, og
man gikk derfor enstemmig inn for at alle må være medlem av den klubben man skal representere i
KM-lag.
I parentes kan det bemerkes at det nå blir mye rimeligere å representere 2 klubber.
5. Orientering om Travbridge og Gautefallturneringen
B.S.V. orienterte og oppfordret sterkt om å slutte opp om kretsens turneringer.
6. Helgekurs
Kretsen oppfordrer klubbene til å holde helgekurs. Det skal holdes helgekurs i Skien i høst, 13. og 14.
okt. Midt-Telemark BK hadde også planer om helgekurs. Det ble understreket at fadderordning er
helt nødvendig for at disse kursene skal føre til flere klubbspillere.
7. Ruterturneringa
A. Almli orienterte. H. Verpe opplyste om at turneringa kolliderte med Dyrsku´n, og at man dermed
ikke kunne påregne deltakelse fra midte og øvre deler av Telemark. Arrangøren merket seg dette og
har nå flyttet turneringa til uka etter, lørdag 22.9. Reklamér for turneringa!
8. Utdeling av håndboka
9. Eventuelt
Morten tilbød hjelp til klubber som trang dette i forbindelse med overgang til Ruterprogrammet.
Han har også utarbeidet en del enkel dokumentasjon for de mest brukte funksjonene i Ruter. Kontakt
Morten dersom dere trenger hjelp!
B.S.V. takket til slutt for den gode oppslutningen om møtet.
T. Lisland

