REFERAT FRA KRETSTI GET 3.5. 2000 PÅ ÅR ES KAFETERIA
Til stede var: Et fulltallig kretsstyre, Arild Årmot, Kjell Karlberg, Per Ivar Isaksen, Sverre
Pallesen , Rune Michelsen og Arpad Nyiri sen. Representanter fra klubbene: Jan .I. Danielsen,
Lunde BK, Ø.Eriksen, Duestien BK, S.Markussen, R.Asla og A.Øberg fra Skien BK,
T.Lisland, KGB, H.A.Vågen, Brevik og M.Børresen, Drangedal BK.
Klubbene Kragerø, Kviteseid, Notodden, Rauland og Seljord fant det altså ikke interessant å
være representert på kretstinget!
1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
Alle representanter ble godkjent.
2.Valg av dirigent og sekretær for kretstinget.
Øystein Eriksen ble valgt til dirigent og Trygve Lisland til sekretær
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Begge ble godkjent, men det ble påpekt at regnskap, evt. forslag, valgkomiteens innstilling og
årsberetning, i følge lovene skal kunngjøres senest en uke før tinget holdes. Det påtroppende
styret må merke seg dette.
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
Andre Øberg og Rønnaug Asla ble valgt.
5. Behandle kretsstyrets beretning for tingperioden.
Kretsleder (Arild Årmot) leste årsberetningen, der noen faktatall manglet. Den komplette
beretningen skal ettersendes sammen med tingreferatet til alle klubbledere. Tinget godtok
dette og hadde ellers ingen kommentarer til beretningen utover det som er nevnt under pkt. 3.
.6. Behandle avsluttet og revidert regnskap for tingperioden og fatte vedtak om
ansvarsfrihet for styret.
Kasserer (Kjell Karlberg) refererte regnskapet. Et par detaljer omkring tallene for
kortmaskinen ble oppklart, Ellers hadde Tinget ingen kommentarer til regnskapet som viste et
overskudd på kr 9772.
Vedtak om ansvarsfrihet for styret ble fattet.
7. Behandle forslag til vedtekter for kretsen, eller endring av vedtekter, utover
basisvedtekter fastsatt av bridgetinget, herunder spørsmål om kretsting skal avholdes
årlig eller annet hvert år, jfr. paragraf 1-7.
NBF-Telemark skal ha kretsting hvert år. Det forelå ellers ingen forslag til tillegg til
basisvedtektene. Det nye styret bes framlegge forslag til neste kretsting ang. eventuelle
udefinerte (åpne) punkter i basisvedtektene.

8. Behandling av hvordan kretsen skal behandle sine egne mesterskap.
Kretsens forretningsfører, Trygve Lisland, refererte resultatene fra sin spørreundersøkelse
angående dette temaet. Dessverre var det bare leder av Seljord BK (utenom Skien BK og
KGB der svarene ble samlet inn av TL) som hadde funnet temaet interessant nok til å bry seg
med å sende inn svar. Dermed omfattet undersøkelsen for få til at avgjørende vekt kunne
legges på denne. Tinget ble ganske raskt enige om, etter innlegg fra H.A. Vågen, at det neste
år skal arrangeres KM-lag med fri påmelding på et sentralt beliggende hotell i fylket, med
turneringsformen Monrad: (Litt forenklet: Et lag møter til en hver tid det laget som ligger
nærmest på stillingslista, med unntak av evt. lag som en har møtt før).
Mer diskusjon oppsto omkring opplegget for KM-par. Det ble argumentert både for en eller
annen utvelgelse til en finale, klubbkvoter ble framhevet som et brukbart alternativ, og for fri
påmelding. Motargumentet til dette var at en kan risikere et så pass ujevnt felt i finalen at det
kan redusere sjansen for et rettferdig resultat.
Etter en forholdsvis grundig debatt ble det foretatt en rådgivende avstemming som viste et
stort flertall for fri påmelding også til KM-par.
9. Behandling av innkomne forslag.
Ingen forslag forelå til behandling.
10. Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingent og avgifter.
Forslaget fra kasserer til budsjett for neste tingperiode var det ingen kommentarer til.
Kretskontingenten fastholdes på kr 50. Styrehonoraret for neste periode økes til 6000 kr.
11. Foreta valg til følgende tillitsverv: Kretsleder, kasserer, 1 representant til
valgkomite.
Valgkomiteens innstilling:
Kretsleder: Harry Arne Vågen (Brevik BK)
Kasserer: Tor Marthinsen (Skien BK)
Representant til valgkomiteen: Reidar Olsen (Skien BK)
Alle ble enstemmig valgt uten motkandidater.
Etter dette er kretsstyrets sammensetning for sesongen 2000-2001 slik:
Leder: Harry Arne Vågen, valgt for 1 år
Nestleder: Per Ivar Isaksen ett års gjenstående funksjonstid
Kaserer: Tor Marthinsen valgt for 2 år
Styremedlem Arpad Nyiri sen. ett års gjenstående funksjonstid

Rune Michelsen , ett års gjenstående funksjonstid
Sverre Pallesen, ett års gjenstående funksjonstid.
Revisor Harald Pettersen
Valgkomite: Gunleif Haugerud, Gvarv BK, leder, ett års gjenstående funksjonstid
Rønnaug Asla, Skien BK, to års gjenstående funksjonstid
Oddbjørn Forseth , Rauland BK. tre års gjenstående funksjonstid
Reidar Olsen, (ny) Skien BK fire års gjenstående funksjonstid
Trygve Lisland, referent.

