REFERAT FRA KRETSTINGET 25.4.2012, Årnes Kafeteria, kl 18
Til stede fra styret: Bjørn Sture Valen (BSV), Trygve Lisland (TL), Else Berit MO (EBM), Reidar Nordbø
(RN) og Hans Petter Hansen (HPH) O. Forseth hadde meldt sykdomsforfall.
Fra klubbene: Jan Thunberg (JT) Seljord BK, Morten Thunberg (MT) Notodden BK, Arild Årmot (AÅ)
Lunde BK, Svein Markussen (SM) Skien BK, Øystein Eriksen (ØE) Duestien BK, Arvid Almli (AA) KGB,
Øistein Tronrud (ØT)Brevik BK, Ivar Sandsmark (IS) Kragerø BK.
1. ÅPNING
BSV ønsket velkommen
2. DIVERSE GODKJENNINGER OG VALG
Innkalling og dagsorden godkjent, ingen fullmakter til godkjenning.
Valg av: Ordstyrer: BSV, referent: TL, til å underskrive protokollen: AÅ og ØE.
3. ÅRSBERETNING
TL leste årsberetningen.
IS påpekte at Virginia Chediak, Kragerø/Skien var blitt norgesmester som deltaker i Damelag. Dette
skal selvsagt tilføyes i årsberetningen.
SM roste styret for utgivelsen av ”Kretsens Håndbok”. Noen mindre feil vil bli rettet opp i neste
utgave.
4. REGNSKAP
Kasserer EBM kommenterte regnskapet.
SM mente at det var uklare og uheldige rutiner for utsendelse av regninger på startkontingenten til
SM. Kretsstyret skal se på dette og ha et forslag klart til klubbledermøtet til høsten.
SM reiste også spørsmål om posten ”Støtte SM /representasjon”. Kretsen har (etter styrevedtak)
støttet 2. divisjonslaget med over 12 tusen, noe som dekker opphold for 4 på 2 dobbeltrom. SM
mente at støtte også var gitt av klubbene. Vi bør samordne slik støtte neste år.
Regnskapet ble godkjent.
5. VURDERING AV KRETSENS TURNERINGER.
KM-lag:
TL tok ordet og beklaget sterkt behandlingen av saken der lag Jørstad ikke klarte å stille et fulltallig
lag til lagfinalen. Dette ble kjent for TL kl 14 dagen før finalen, og TL ga laget dispensasjon fra regelen
om at ingen utslåtte spillere kan delta på andre lag, dette for å unngå w.o. i finalen, noe som ville
være svært uheldig for de øvrige lag. I ettertid har TL innsett at det hadde vært mye riktigere å ha
satt inn et erstatnings lag, selv om det også antakelig måtte ha fått dispensasjon for å få dannet et
fullt lag på så kort varsel.
For å unngå liknende uheldige episoder for framtida, vil det bli innført regel om at lagsammensetningen skal være turneringsleder i hende senest ei uke før finalen.
SM mente at det også var et regelbrudd at det på nevnte lag ble benyttet spillere fra en annen klubb.
TL hevdet det ikke eksisterte noen regel mot dette, selv om det riktig nok er sedvane for klubblag i
kretsens KM, men at det i noen tilfeller før også var dannet lag fra to klubber: Eks fra årets KM:
MT/Seljord.
SM har i ettertid undersøkt med NBF og fått opplyst at det er opp til kretsen selv å fastsette evt. regel
for lagdannelse. Dersom slik regel ikke eksisterer, kan lagene dannes fritt blant medlemmer av
kretsen.

Styret vil derfor vurdere denne saken nøye og innføre regel/regler angående lagdannelse til neste
sesong. Det virket ikke som det var noe klart flertall i synspunkt angående dette blant tingrepresentantene.
TL ønsket forslag til turneringsmodell, dersom noen kan finne bedre prinsipper for modell enn de
som hittil har vært i bruk.
KM-par vil gå som i år: Lørdag + søndag i bridgens Hus.
BSV orienterte om nyskapningen ”Travbridge” lørdag 15.12. 2012. Vardencup utgår.
Aktuelle bidrag til håndboka fra klubbene ønskes velkommen.
KGB forsøker en ny turnering til høsten: ”Ruternålturnering” (under 30 MP), AA skriver noen ord i
den nye håndboka om turneringen.
6. NY MEDLEMSKAPSORDNING FRA 1.1.2013
TL orienterte om NBFs innstilling i denne saken til årets bridgeting. Da det ikke kom fram betydelige
innvendinger, kommer Telemarks representanter til å stemme for hovedpunktene i forslaget.
7. INNKOMNE FORSLAG: Ingen forslag til behandling.
8. VALG
Da begge representantene fra valgkomiteen hadde meldt forfall, refererte TL innstillingen.
Ingen motkandidater ble lansert, og alle de foreslåtte ble valgt ved akklamasjon:

Leiar: Bjørn Sture Valen, Skien BK, vald for eit år
Nestleiar: Trygve Lisland, KGB, ikkje på val
Kasserar: Morten Thunberg, Notodden BK, vald for to år
Styremedlem: Vetle Skori, Seljord BK, vald for to år
Styremedlem: Reidar Nordbø, Seljord BK, ikkje på val
Vararepresentant og rekrutteringskontakt: Hans Petter Hansen, KGB, vald for to år
Leiar av valkomite: Harald Verpe, Midt – Telemark bridgeklubb, vald for to år
Medlem av valkomite: Harald Haugerud, KGB, vald for to år
Revisor, Harald Pettersen, Brevik BK, vald for eit år
MT opplyste at det også skulle velges 2 representanter til bridgetinget. Kretstinget godtok at dette
ble overlatt til styret.
9. AVSLUTNING
BSV rettet en stor takk til Else Berit for samvittighetsfull jobb som kasserer for kretsen i hele 7 år.
Gave vil bli overrakt seinere. BSV takket alle for frammøtet og hevet tinget.
T. Lisland, sekr.
…………………………………………………………..
Ø. Eriksen (sign)

………………………………………………………..
A. Årmot (sign)

