Protokoll kretstinget
NBF Hedmark og Oppland
Ajer ungdomsskole lørdag 26.april 2014.
Tilstede: 11 representanter fra 7 klubber, 4 fra styret.
1. Åpning.
Kretsleder Helen Johansen ønsket velkommen.
2. Godkjenning av representantenes fullmakter
Representantene ble opptelt. Fullmakter godkjent.
3. Valg av ordstyrer og sekretær.
Helen Johansen valgt til ordstyrer. Steinar Høyby valgt til sekretær.
4. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjent med en merknad:
• Kontaktinfo over klubbenes ledere bør oppdateres, en møteinnkalling ble
feilsendt.. Det vises også til klubblederes informasjonsplikt.
5. Valg av to representanter til å underskrive protokoll.
Helen Johansen og Per Åge Midtsveen valgt.
6. Styrets beretning.
Gjennomgått av Helen Johansen. Godkjent med følgende tilføyelser/rettelser.
-

Jonny Halmbakken og Bjørnar Hagen, Lillehammer BK ble nr 1. i Moldes
storturnering.

-

2. divisjon, Deltakere for Hedmark og Oppland 3. følgende: Berg – Bratt - Vermund Morken – Andersen – Pedersen

-

Km par, Svein Egil Rustestuen – Eivind Tore Hansen, representerte Torpa,
Snertingdal BK /Lena BK

7. Regnskap
Gjennomgått av Stein Brateng.
Godkjent uten kommentarer

8. Innkomne forslag.
8.1 Divisjonsspilling, ønske fra Eidskog om å fordele spillstedene med en helg i
nord og en helg sør i kretsen grunnet høye kostnader for spillerne.
Vedtak:

Divisjonsspillingen forsetter som tidligere med Lillehammer som
arrangørsted. Det er mulig for klubbene lengst sør og søke om
deltakelse i eks Akershus.

8.2 Ønske om forbedring av informasjonsflyten i kretsen.
Vedtak:
Tas til etterretning, en viktig jobb for det nye styret.
.
8.3 Kvotesystemet for deltakelse i KM par fungerte ikke etter intensjonene ved årets
påmelding til km par, noe som skapte en del forvirring og irritasjon i flere
klubber. Eidskog BK stiller spørsmål om kretstinget ønsker å opprettholde
dagens kvotesystem.
Vedtak:

Kvotesystemet avvikles til fordel for fri påmelding til KM Par.
Km par spilles over en dag.
Km par 2015 arrangeres på Hamar m..omkrets.

8.4 Presidentvalget i forbundet, utsettes til nytt kretsstyre er valgt.
9. Budsjett 2013
Gjennomgått av Stein Bratteng.
Godkjent med en kommentar:
• Medlemskontingent økes til kr 70 fra 2015, noe som er i tråd med tidligere
vedtak.

10. Valg
Følgende valg gjort enstemmig:
Leder:
Nils Otto Eliassen – 1 år til 2015
Nestleder:
Johnny Holmbakken – ikke på valg
Turneringsleder:
Joar Haugseth ikke på valg
Kasserer:
Egil Berg – 2 år til 2016
Sekretær:
Steinar Høyby ikke på valg
Rekrutteringsansvarlig: Lasse Knutsen – 2 år til 2016
1. vara til styret:
Åmund Austdal – 2 år til 2016
2.vara til styret:
Asbjørn Davidsen – 2 år til 2016
Valgkomite:
Leder:
Medlem:

Stein Bratteng
Bjørnar Hagen

Utsending til Bridgetinget 2014: Jonny Holmbakken og Egil Berg.

8.4 Angående presidentvalget i forbundet er det en pågående diskusjon om
nåværende president skal gjenvelges. Valgkomiteen har innstilt en annen
kandidat. Et av argumentene for gjenvalg av nåværende er EM prosjektet i 2015.
Vedtak:

Helen Johansen.
(sign)

Kretstinget ønsker ikke å binde våre delegater til tinget i denne saken,
mye informasjon kan fortsatt dukke opp.. Det er viktig for kretsstyret at
trygge på at EM prosjektet blir godt ivaretatt.

Per Åge Midtsveen
(sign)

