
Referat fra kretstinget 27.4.2011, Årnes Kafeteria 

Til stede:  

Fra styret: Bjørn Sture Valen, Trygve Lisland, Else-Berit Mo og Oddbjørn Forseth. Vetle Skori 

hadde meldt forfall. Rekrutteringskontakt/vararepresentant til styret Hans Petter Hansen. 

Fra klubbene: Reidar Nordbø Seljord BK, Arild Årmot Lunde BK, Kari Myrene Notodden BK, 

Øystein Eriksen Duestien BK, Harald Verpe Midt-Telemark BK, Unni Welander KGB, Virginia 

Chediak Kragerø BK og Asbjørn Bentsen Skien BK. 

 

1. ÅPNING 

Bjørn Sture ønsket velkommen. 

 

2. DIV GODKJENNINGER OG VALG 

Innkalling, dagsorden og klubbenes representanter ble godkjent. Enighet om å behandle 

punkt 5 på dagsorden etter punkt 7. 

Bjørn Sture ble valgt til ordstyrer og Trygve til referent.  

Øystein Eriksen og Asbjørn Bentsen ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

3. ÅRSBERETNING 2010/2011 

Trygve leste årsberetningen. Under punktet ”Kursvirksomhet” ble det opplyst om at 

Notodden BK også hadde holdt helgekurs. Dette er nå tatt med i beretningen. Et par 

unøyaktigheter i navn ble bemerket og er rettet opp.  

Bjørn Sture fikk honnør for å ha besøkt alle klubbene i løpet av sesongen. 

Årsaker til synkende medlemstall i noen klubber ble gitt.  

Notodden BK har imidlertid nå 33 medlemmer, 5 flere enn i oversikten, noe som betyr at 

kretsens medlemstall nå er 360, en nedgang på 31 fra april 2010. 

 

4. REGNSKAP 2010 

Else-Berit gjennomgikk regnskapet som viste et underskudd på kr 15.161,90.  

Regnskapet var revidert av Harald Pettersen. 

Regnskapet ble godkjent. 

 

5. VURDERING AV KRETSENS TURNERINGER 

Det var kun KM-par som ble gjenstand for diskusjon.  

Ingen oppslutning om evt. å benytte kvalifisering(er) til KM-par/NM-semifinale. 

Enighet om å gå tilbake til ordningen med å arrangere lørdag + søndag, og enstemmig 

enighet om å arrangere i Bridgens Hus, Skien, neste år. 

Harald Verpe lanserte en ide om at interessen for KM-par kanskje kunne økes ved at 

klubbene brukte sammenlagtresultatet fra noen klubbkvelder som en slags kvalifisering ved 

å dekke startkontingenten for de beste parene som premiering.  



Kretsstyret ber om at alle klubbene merker seg denne gode ideen. Det vil naturligvis likevel 

være fri påmelding som før. 

  

6. INNKOMNE FORSLAG 

Det forelå ikke forslag til behandling. 

 

7. VALG 

Harald Verpe refererte innstillingen fra valgkomiteen:  

Bjørn Sture Valen gjenvelges som leder for 1 år  

Nestleder: Trygve Lisland, gjenvelges for 2 år 

Kasserer: Else Berit Mo ikke på valg (1 år gjenstående) 

Styremedlem: Oddbjørn Forseth ikke på valg (1 år gjenstående) 

Styremedlem: Reidar Nordbø, ny, velges for 2 år 

Vararepresentant til styret: Hans Petter Hansen velges for 1 år 

Arna Ljosland rykker opp som leder av valgkomiteen og Frode Ausland velges som nytt 

medlem for 2 år.  

Harald Pettersen gjenvelges som revisor for 1 år. 

Alle ble valgt med akklamasjon. 

 

8. AVSLUTNING 

Hans Petter Hansen oppfordret klubbene til å kontakte ham i anledning råd og hjelp med 

rekrutteringsspørsmål. 

Bjørn Sture takket for frammøtet. 

 

T. Lisland, referent                     Ø. Eriksen (sign)           A. Bentsen (sign). 


