Referat fra kretstinget 27.4. 2005, Årnes Kafeteria, kl 18.
Til stede:
Hele styret: Reidar Olsen, Trygve Lisland, Helge Bjørbekk, Vetle Skori, Oddbjørn Forseth.
Fra klubbene: Øystein Pettersen (KGB), Else Berit Mo (Duestien BK) Morten Kaarstein
(Notodden BK), Jon Hagelia (Kragerø BK) og Kjell Garborg (Gvarv BK)
1. Åpning.
Reidar Olsen ønsket velkommen.
2. Diverse godkjenninger og valg.
Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. Reidar Olsen ble valgt til ordstyrer og
Trygve Lisland til referent. Øystein Pettersen og Else Berit Mo ble valgt til å underskrive
protokollen.
3. Årsberetning 2004/2005.
Forslag til årsberetning var sendt ut på forhånd, og Reidar kommenterte de viktigste punktene.
Oversikten over medlemstall var hentet fra håndboka og tallene avviker derfor nokså mye fra
situasjonen pr. dato. Det var enighet om at en seinere skal benytte de tallene som NBF legger
til grunn for plasstildelingen til NM-par det aktuelle året. Det kom ellers ingen merknader til
beretningen.
4. Regnskap 2004/2005.
Regnskapet var sendt ut på forhånd, noe som medførte at et par større inntektsposter ikke var
kommet med. Kasserer redegjorde for det reviderte regnskapet som viste et underskudd på
hele 30.000 kr, men som reelt sett viser kun et lite underskudd dersom de nevnte
inntektspostene innberegnes.
Tinget bestemte at en fra og med neste år skal bruke kalenderåret som regnskapsperiode, dvs
at regnskapet avsluttes pr. 31.12.
Det var ellers ingen merknader til regnskapet.
5. Vurdering av KM lag og KM par.
KM-lag ser ut til å ha funnet sin form, og arrangeres på samme måte neste sesong.
KM-par over 2 lørdager viste seg å være en fiasko, og neste sesong går arrangementet over en
helg, sannsynligvis i Seljord, forutsatt at en her finner godt spillelokale og grei overnattingsmulighet.
Kretsstyret oppfordrer alle kubbledere om å arbeide for å få flere par til turneringen. En grei
måte kan være at klubbmestrene (og evt. nr. 2) får dekning av startkontingent og/eller
overnatting som premie.
6. Innkomne forslag
KRU-leder Øystein Pettersen hadde stilt følgende 3 forslag:
1) ”Kretsen budsjetterer med en viss sum penger som øremerkes til rekrutteringsformål
slik at KRU vet hva de har til rådighet før sesongen starter.”
Forslaget fikk ingen tilslutning, man fant det utilrådelig å låse seg til en bestemt sum. Men
styret presiserer at man kan påregne dekning av alle nødvendige og fornuftige utgifter til
rekrutteringstiltak.

2)” Kretsen klargjør ovenfor KRU hvilke kriterier som legges til grunn for stønad til
den enkelte klubb, eksempelvis en sum pr K-medlem klubben får.”
Man fant ikke å kunne gå inn for at stønader skulle gis en tilknytning til antall K-medlemmer,
men det nye styret vil utarbeide kriterier for den støtte som gis til kurs.
3) ”Kretsens stønad til klubbene utbetales når klubben og KRU vet hvilken sum den har
krav på, og ikke ½ år etter kursstart som nå.”
På grunn av kretsens gode økonomi finner styret at en kan behandle hver enkelt søknad om
støtte så snart søknaden med full oversikt over inntekter og utgifter forligger.
7. Valg
Morten Kaarstein refererte valgkomiteens innstilling som gikk ut på gjenvalg på
Leder: Reidar Olsen
Nestleder: Trygve Lisland
2 styremedlemmer: Vetle Skori og Oddbjørn Forseth
Revisor: Harald Pettersen
Alle ble gjenvalgt med akklamasjon.
Kasserer Helge Bjørbekk hadde motsatt seg gjenvalg, og Else Berit Mo ble valgt som ny
kasserer.
Nytt medlem til valgkomiteen skulle egentlig vært foreslått, men da dette var uteglemt, ble det
gjenvalg på M. Kaarstein som leder og O.J. Wefald som medlem.
8. Avslutning
Reidar takket Helge Bjørbekk for en god jobb som kasserer og takket også alle for frammøtet.

