
 

Referat  Styremøte 5 Salten Bridgekrets 

Tirsdag  20. Mars  klokken 16,45 – Tusenhjemmet 

 

Oppmøtte : Svein Jarle Ludvigse, Astrid Nordahl, Bengt Gøran Karlsson,Lena Koch.      

Tor Jostein Hunstad meldte avbud. 

 

Sak 1  Referat Styremøte 16.2 

  Referat ble gjennomgått.       

  Sak 6 Workshop  sammen med kretstinget lar seg ikke gjennomføre. 

  Referat godkjent. 

Sak 2  KM Par – Flytting        

  Bare 6 par påmeldt til 10. mars. I samråd med NBF har Svein Jarle og Lena

  invitert til nytt forsøk lørdag 24. mars.     

  Vi har nu 10 par påmeldt, KM gjennomføres med 10 par   

  Premier. Paret som kvalifiseres til NM Par vinner startavgift kr 4 000,- 

  Dersom vinner har tatt forbehold om at de ikke representerer oss i NM er 

  premien lik startavgift  KM       

            

  Dette innebærer at Kretstinget flyttes til klokken 19.oo   

   

Sak 3  Kretstinget  Lørdag 24 mars klokken 19.00 

- Styrets årsberetning 

 - Svein Jarle har skrevet styrets årsberetnin 

 - Gjennomgått og vedtatt. 

 

- Avsluttet  og  revidert regnskap 

-  - Astrid har avsluttet regnskapet med et overskudd på 17 980,- 



-  - Det gode resultatet kommer av at  arrangementstøtt til 4.     

  divisjon er betalt fra NBF  for de to siste år på dette  

  regnskapsåret. V maktet ikke delta på organisasjonsdagene og 

  kretsformannsmøte. Og at vi har levert mer kort til   

  klubbkvelder. Og at vibare brukte 6 000,- av budsjeterte 9 000,- 

  til rekruttering.      

  Regnskapet er revidert og underskrevet av Alf Edgar Lunheim

  

 

- Forslag til budsjett 2012 – 2013     

 - Lena har lagt frem et budsjett forslag med en utgiftsside     

  på   154 700,- og en inntektside på  143 180,-. En  

  underbalanse på   14 000,-   

 - Budsjettet vil gå i balanse dersom forslag støtteordninger  

  for  deltagelse  1 – 3  divisjon ( Sak / ) vedtas. Og at  

  forslag nye krets kontingent satser  ( Sak 5 ) vedtas. 

 

 

Kontingent – forslag       

 - Kontingent til kretsen er i dag;    

  Standard 50,-, junior 10,-, K medlemmer  0,-  

 - Forslag nye satser      

  Standard kr 100,-  Juniorer kr 20,-  K Medlemmer kr 0,- 

 

- Valgkomiteens innstilling      

 - Valgkomiteen har levert inn forslag som innebære følgende 

  forandringer.       

 - Halvard Furset  erstatter Ståle Indregård (flyttet) i styret. 

 - Randulf Kristiansen går inn i valgkomiteen etter Olav Westvig. 

 

- Innkomne saker        

 - Ingen saker meldt inn. 

 

- Arbeids og handlingsplan      

 - Følger i store trekk plan fra siste år. 

 

- Møtedirigent – møtesekretær      

 - Jostein Øvervatten forespørres om å være møteleder 

 - Espen  Larsen om å være møtesekretær.   

     

 

- Saksliste 

 



INNKALLING TIL 

NBF SALTENS KRETSTING 2012 

LØRDAG 24.  MARS   KLOKKEN   19.00 

TUSENHJEMMET – BODØ 

 

 

SAKLISTE; 

1 Godkjenning av 

-      Innkallelsen 

-       Representantenes fullmakter 

-        Dagsorden 

2 Valg av 

  -       Møtedirigent          

  -         Møtesekretær      

    -   2 til å underskrive protokollen 

3 Styrets beretning fra valgperioden. 

4 Behandling av avsluttet og revidert regnskap 

5 Behandling av budsjett – Herav fastsettelse av krets kontingent. 

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

  - Forslag økning til kr   100,-, 20,- junior.  

6 Valg 

7 Startavgift Seriemesterskapene / tilskudd fra NBF Salten. 

8 Forslag fra NBF Nye medlemskapsformer, kontingent og avgiftssatser. 

9 Innkomne saker 

10 Arbeids og Handlingsplan 2012 - 2013 

 

 


