
NBF SALTENS KRETSTING 2011 

LØRDAG 26.  MARS   KLOKKEN   12.00 

TUSENHJEMMET – BODØ 

Tilstede: Svein Jarle Ludvigsen, Lena Koch (BBK/LYN), Stig Ellingsen (BBK/LYN), Ronny 

Johnsen (SparEss), Cato Pedersen (Rognan BK), Bengt Gøran Karlsson, Espen Larsen 

(Fauske BK) 

SAKLISTE; 

Linjer i kursiv er referat fra kretstinget 

1 Godkjenning av 

     Innkallelsen: godkjent 

      Representantenes fullmakter: alle å tilstede har fullmakter  

       Dagsorden: godkjent 

2 Valg av 

 -       Møtedirigent     Svein Jarle Ludvigsen    

 -       Møtesekretær   Espen Larsen     

 - 2 til å underskrive protokollen   Ronny Johnsen og Bengt Gøran Karlsson  

3 Styrets beretning fra valgperioden. 

Svein Jarle informerte om kretsstyrets arbeid i foregående periode. (se årsmeldingen) 

Styrets beretning ble godkjent 

4 Behandling av avsluttet og revidert regnskap 

Svein Jarle informerte om budsjettet. Det er betalt for startkontigenter for nm par for 2011.  

Dette rettes opp i regnskapet før det sendes ut. Underskudd på 24000 i perioden, men det er 

midler som ikke er kommet inn. Det reelle underskuddet er ca. 4000. Det vil komme som et 

pluss ved neste års regnskap. Revisjonsrapporten har feil årstall (skal rettes opp) 

Bengt Gøran informerte om utstyret og inventar kretsen innehar (se årsrapport) 

Inventarierliste v. Bengt Gøran Karlsson   

1 stk Stationer PC    

1 stk Bærbar PC Compaque   

1 stk Bærbar PC Lenovi Sameie BBK LYN/Spar Ess 

1 stk Server bridgemate Sameie BBK LYN/Spar Ess 

14 stk Terminale bridgemate Sameie BBK LYN/Spar Ess 

1 stk laserprinter Brother HL 2035 Sameie BBK LYN/Spar Ess 



1 stk Kopi - printer Kyosera   

1 stk Kortmaskin CDS-200   

1700 Kortstokker    

1100 Kortmapper hardplast   

64 stk meldebokser    

 

Regnskapet ble godkjent 

5 Behandling av budsjett – Herav fastsettelse av krets kontingent. 

  - Kontingent er i dag ;  Standard  50,-, junior 10,- K. med. 0  

Svein J. informerte om budsjettet 2011-2012  

Kommentar: positivt at kretsen satser på rekruttering. Klubbene kan oppfordre medlemmene 

til å søke kretsen om støtte til bridgelærer utdanningen og nybegynnerfestivalen etc. 

Budsjettet ble godkjent. 

6 Valg 

Leder av valgkomiteen, Espen Larsen, informerte om valgkomiteens arbeid. Se vedlegg 1 for 

styrets sammensetning i neste periode. 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

7 Startavgift NM Par Lillehammer.       

 Startavgift NM Par er kr 4 000,- pr par. Avgiften innkreves  av NBF og betales  av Saltens    

bridgekrets i januar. Beløpet er av en  størrelse  som gjør det umulig å avvikle KM Par 

kvalifisering NM  uten stort underskudd. Til  tross  for en feit startavgift, kr 300,- pr spiller.

 Er det rett at kretsen bruker så meget på å sponse  NM Par. I år der vi  har  2 kvalifiserte par, 

og det kan bli 3 dersom stort oppmøte kvalifiseringsturneringen, blir det knapt med penger til 

andre kretsaktiviteter. 2. divisjon sponses med  ½ startavgift og 3. divisjon med 1/3 

startavgift? 

Lena Koch informerte om saken: 

KM par er en stor utgiftspost for kretsen da kretsen dekker startkontigenten i NM for de 

kvalifiserte parene. Det ble diskutert rundt denne problemstillingen. Kretstinget fant ut at 

ordningen består som før, men at kretsstyret ser på forskjellige løsninger for fremtidige KM 

par. 

8 Forslag nytt reglement KM Lag 

Forslag nytt reglement KM LAG -   
1.)   KM Lag spilles over 1dag    

2)    Med mindre enn 6 lag 

kan KM avlyses 

   

3)    Minimum 48 spilte spill. I år med oversitt skal dette tas 

hensyn til. 

 

4)    Hvert lag kan stille med maksimalt   



spillere 

5)    Kretspoeng pr kamp; I kamper med 5 - 6 spill utdeles 4 KP, d.v.si 1 

pr  spiller for 

  seier og 1 per spiller for 

uavgjort 

 

  I kamper med 7 - 15 spill utdeles 8 KP, 16 - 

23 spill 12 KP osv 

6)    Bonuspoeng etter tabell D1 - Forhøyet 

scala 

  

       I tillegg er det KM Bonus etter tabell G  ( 

60 - 40 - 30 ) 

  

       En spiller må ha spilt minst 1/3 av kampene for å få 

bonus. 

 

 

Lena informerte om kretsens forslag til endring av reglement i KM-lag. (se årsrapport) 

Den viktigste endringen er at KM lag arrangeres som 1 dagsturnering. 

Forlaget ble enstemmig vedtatt. 

9 Innkomne saker 

Ingen innkommende saker 

10 Arbeids og Handlingsplan 2011 – 2012 

Svein Jarle informerte om handlingsplanen i neste periode. 

Sommerbridgen i Bodø arrangeres av Salten Bridgekrets (NBF Salten) og dette må inn i 

denne planen. 

Arbeids- og handlingsplanen ble godkjent. 

11 Eventuelt 

- Styret ser på vedtektene fra 2003 

- Klubbene oppfordres til å gjøre klubbens historie og resultater elektronisk, og sende det til 

kretsen når det er gjort. Kretsstyret ser på hvordan kretsens historie kan digitaliseres. 

Espen Larsen fortalte om planlagt kurs for innvandrere og flyktninger. Denne erfaringen vil 

han dele med kretsen og andre klubber. 

 

 

Espen Larsen (referent) 

 

Bengt Gøran Karlsson (sign.)     Ronny Johnsen (sign.) 



___________________________    ____________________________ 

 



Vedlegg 1: Valg 2011 

NBF SALTEN - VALG  2011 
   

   Verv Tillitsvalgte Valg 2011 

   Styret 
  Leder Svein Jarle Ludvigsen Velges for 2 år 

Sekretær Lena M. Koch Ikke på valg 

Kasserer Astrid Nordahl velges for 2 år 

Materialforvalter Bengt Gøran Karlsson velges for 2 år 

Rekruttering Ståle Indregård ikke på valg 

   Styret - Varamenn 
  1. Varamann Tor Jostein Hunstad velges for 2 år 

2. Varamann Snorre Omreit velges for 2 år 

   Revisor 
  Revisor Alf Edgar Lundheim  velges for 2 år 

Vararevisor Jon-Bjørn Kristiansen velges for 2 år 

   Valgkommite 
  Leder Espen Larsen velges for 2 år 

  Olav Westvig velges for 2 år 

  Ann Eli Søtorp velges for 2 år 
 


