REFERAT FRA KRETSTI GET kl 18:00, 2.5. 2001 PÅ ÅR ES KAFETERIA
Til stede var: For Kretsen, H.A.Vaagen, Tor Martinsen, Per Ivar Isaksen, Sverre Pallesen og
Arpad Nyiri sen. Representanter fra klubbene: Jan .I. Danielsen, Lunde BK, Ø.Eriksen,
Duestien BK, Trygve Lisland Skien BK, Øystein Pettersen KGB, Oddbjørn Forseth Rauland
BK og Vetle Skori Seljord BK.
1. Åpning.
Formann i Kretsen, Harry Arne Vaagen ønsket alle velkommen til møtet.
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Begge ble godkjent, men Øystein Pettersen fra KGB BK gjorde oppmerksom på at han ikke
hadde mottatt innkallelsen til Kretstinget. Det viste seg at den gamle formannen T.Lisland
hadde mottatt denne. Klubbene må melde slike endringer til Kretsen slik at all informasjon
kommer til rette person.
Godkjennelse av representantenes fullmakter.
Alle representanter ble godkjent.
Valg av dirigent og sekretær for kretstinget.
Harry Arne Vaagen ble valgt til dirigent og Per Ivar Isaksen til sekretær.
Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
Øystein Eriksen og Trygve Lisland ble valgt.
3. Behandle kretsstyrets årsberetning 2000/2001.
Kretsformann Harry Arne Vaagen leste årsberetningen. Under resultatene fra Bridgefestivalen
ble det kommentert at også S.R.Hakkebo deltok på laget som tok en 3 plass i NM-Lag.
M.Olsen og K.Kiste som ble nevnt i IMP across the field, er ikke medlemmer i kretsen.
Årsberetningen ble godkjent med ovenstående kommentarer.
4. Behandle avsluttet og revidert regnskap for 2000/2001
Kasserer Tor Martinsen refererte regnskapet. En post for ”Støtte NM-Finaler”, hadde ikke
blitt med i ”Sum utgifter”, og en post for ”Start NM-Finaler” ble 6000,- kr høyere enn satt
opp. Kasserer opplyste også at kretsen har ca. 3000,- kr i utestående fordringer hos klubbene
og i tillegg opplyste Trygve at det ikke er kommet inn alle penger for klubbenes leie av kort.
Ellers hadde Tinget ingen kommentarer til regnskapet som viste et overskudd på kr 4 154,38.
Behandle budsjett for 2001/2002
Styrets forslag til budsjett ble godkjent uten kommentarer.
Behandle kontingent for 2001/2002

Styrets forslag på kr 50,- pr medlem (som i fjor) ble godkjent uten kommentarer.
5. Behandle innkomne forslag.
Kretsen fremmer et forslag om å redusere antall styremedlemmer fra 3 til 2 i det kommende
styret. S.Pallesen ville gjerne opprettholde nåværende ordning med 3 styremedlemmer i nok
et år. A Nyiri mente at forslaget med 2 styremedlemmer kun kan godkjennes dersom minst 2
av totalt 5 i styret er fra en av de ”gamle kretsene”. Forslaget fra Kretsen ble enstemmig
vedtatt.
5. Foreta valg til følgende tillitsverv: Kretsleder, estleder, 2 styremedlemmer og 3
representanter til valgkomite.
Valgkomiteens innstilling:
Kretsleder: Harry Arne Vågen (Brevik BK)
Nestleder:: Reidar Olsen (Skien BK)
Styremedlemmer: Vetle Skori (Seljord BK) og Oddbjørn Forseth (Rauland BK)
Alle ble enstemmig valgt uten motkandidater.
Representant til valgkomiteen: Arvid Nielsen (Notodden BK), Øystein Pettersen (KGB BK)
og Arpad Nyiri sen. (Rjukan BK).
Etter dette er kretsstyrets sammensetning for sesongen 2001-2002 slik:
Leder: Harry Arne Vågen, valgt for 1 år
Nestleder: Reidar Olsen valgt for 2 år
Kasserer: Tor Marthinsen ett års gjenstående funksjonstid
Styremedlem Vetle Skori valgt for 2 år, Oddjørn Forseth valgt for 2 år.
Revisor Harald Pettersen
Valgkomite: Arvid Nielsen (Notodden BK), leder, ett års gjenstående funksjonstid
Øystein Pettersen (KGB BK), to års gjenstående funksjonstid
Arpad Nyiri sen. (Rjukan BK), tre års gjenstående funksjonstid
Møtet ble hevet kl 19.45
Per Ivar Isaksen, referent.

