Referat fra kretstinget 23.4. 2008, Årnes Kafeteria, kl 18.
Til stede:
Fra styret: Reidar Olsen, Trygve Lisland, Else Berit Mo, Vetle Skori.
Fra klubbene: Harald B. Haugerud (KGB), Øystein Eriksen (Duestien BK), Svein Markussen
(Skien BK), Per Johan Schau (Notodden BK), Harald Verpe (Midt-Telemark BK) og Arild
Årmot (Lunde 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 Eriksen og Svein Markussen ble valgt til å underskrive
protokollen.
3. Årsberetning 2007/2008.
Forslag til årsberetning var sendt ut på forhånd, Trygve leste beretningen.
4. Regnskap 2007.
Regnskapet for kalenderåret 2007 var også sendt ut på forhånd. Else Berit redegjorde for
regnskapet som viser et overskudd på kr 45.753,60. Det reelle overskuddet er imidlertid langt
lavere, ca kr 22000, når en regulerer for endringene i utestående fordringer.
Regnskapet bør for fremtiden inneholde endringer i utestående fordringer i balansen, slik at
det reelle driftsresultatet framkommer tydelig.
5. Vurdering av KM lag og KM par.
Disse turneringene ser nå ut til å ha funnet sin form, og vi vil videreføre disse på samme måte
neste år.
6. Innkomne forslag
Ingen forslag forelå til behandling, men Reidar orienterte om Øystein Pettersens forslag om
en juniorleir til sommeren. Budsjettet for en slik leir vil ligge på ca. 10.000 kr, og kretsen vil
(selvfølgelig) bevilge midler til dette. Innbydelse går straks ut til klubbene.
7. Valg
Per Johan Schau ( Morten Kaarstein var ikke til stede) refererte valgkomiteens innstilling.
Kun 2 endringer foreslått: Per Johan Schau som nytt medlem av valgkomiteen og Øystein
Pettersen som kretsens rekrutteringskontakt (KRU-leder):
Leder: Reidar Olsen
Nestleder: Trygve Lisland
Kasserer: Else Berit Mo
2 styremedlemmer: Vetle Skori og Oddbjørn Forseth
Rekrutteringskontakt (KRU-leder): Øystein Pettersen
Revisor: Harald Pettersen
Valgkomité: Harald Verpe (leder) og Per Johan Schau.
Alle ble valgt med akklamasjon.

8. Avslutning
Trygve påminte om bridgelærerutdanningskurset på Lillehammer i forkant av bridgefestivalen
og på mulig tilskudd på ca kr 20.000 fra Frifondmidlene til de klubbene som kan skilte med
minst 5 medlemmer på under 26 år. Søknadsfristen for i år er allerede ute, men kanskje neste
år??
Reidar takket for frammøtet.
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