REFERAT FRA KRETSTINGET 20.4.2016, Årnes Kafeteria, kl. 18
Til stede fra styret: Hans Petter Hansen (HPH),Trygve Lisland (TL), Morten Thunberg (MT), Bård Øien.
Thorbjørn Svihus hadde meldt forfall.
Fra klubbene: Øystein Eriksen (ØE) Duestien BK, Arne Øigarden (AØ) KGB, Harald Verpe (HV)MidtTelemark BK, Tor Marthinsen Skien BK, Runar Steinmoen Notodden BK, Stig Johansson Kragerø BK
1. ÅPNING
Leder (HPH) ønsket velkommen.
2. DIVERSE GODKJENNINGER OG VALG
Innkalling og dagsorden godkjent. Alle klubbrepresentanter godkjent.
Valg av: Ordstyrer: HPH, referent: TL, til å godkjenne referatet: AØ og ØE.
3. ÅRSBERETNING
TL leste årsberetningen.
MT opplyste om at Notodden BK hadde holdt kurs høsten 2015 med 6 deltakere, dette er nå tatt
med i beretningen.
4. REGNSKAP
Kasserer (MT) gjennomgikk regnskapet og ga god forklaring på en del poster med store avvik fra 2014
Regnskapet, som viser et overskudd på ca. 950 kr, ble godkjent uten kommentarer.
5. VURDERING AV KRETSENS TURNERINGER.
KM-lag:
ØE mente at siden antall lag hadde gått ned fra 12 til 9 burde man vurdere å gå tilbake til forrige
modell, eller finne en ny modell. Et annet minus ved modellen er at med få spill i runden blir det ofte
tilfeldigheter som avgjør de enkelte kampene.
MT hevdet av det var viktig for deltakelsen at arrangementet ble holdt over én dag.
HV hadde fått flere gode tilbakemeldinger på turneringen. Hen trodde nedgangen i deltakelse skyltes
en generell synkende interesse for turneringsbridge, dette sett på bakgrunn av den store nedgangen i
deltakelsen i Lifjellcup i år.
TL opplyste at med noen flere lag blir turneringen arrangert som Monrad, og da med betydelig flere
spill pr. kamp.
Flere mente at vi burde gi årets modell en sjanse til før vi eventuelt gjør endringer.
6. INNKOMNE FORSLAG: Ingen forslag til behandling.
7. VALG
Valgkomiteens leder, Øystein Eriksen, innledet med å fortelle at HPH hadde ønsket avløsning som
leder, men komiteen hadde ikke klart å skaffe noen ny, og at komiteen savnet innspill på aktuelle
kandidater til styret. I denne situasjonen hadde derfor HPH gått med på gjenvalg.
HPH mente at komiteen burde starte arbeidet mye tidligere, og henvende seg til alle klubbledere og
be dem om hjelp til å skaffe fram kandidater.

Deretter ble valgkomiteens innstilling referert, og alle ble valgt med akklamasjon:
Leder:
Hans Petter Hansen, KGB
gjenvalg for 1 år
Nestleder:
Trygve Lisland, Skien BK
ikke på valg
Kasserer:
Morten Thunberg, Notodden BK
gjenvalg for 2 år
Styremedlem: Bård Øien, Rauland BK
ikke på valg
Styremedlem: Thorbjørn Svihus
gjenvalg for 2 år
Varamedlem: Eivind Skogheim, Seljord BK

ikke på valg

Leder valgkomite: Jan Erlend Thunberg, Seljord BK
Medlem valgkomite: Øystein Pettersen, Duestien BK (2 år)
Revisor: Harald Pettersen, Brevik BK, gjenvalg for 1 år.

8. AVSLUTNING
HPH takket deltakerne for frammøtet og det ble som sedvanlig servert karbonade- og rekesmørbrød.
T. Lisland, sekr.
Referatet er godkjent av AØ og ØE

