Referat ekstraordinært kretsting Buskerud bridgekrets 6. – 7. oktober 2018
1: Godkjenning av representantenes fullmakter
Godkjent.

2: Valg av:
Møteleder: Tor Orsteen
Referent: Øyvind Bråten
To representanter til å underskrive protokollen:
Ellen Cathrine Orsteen og Helge Lauvlid

3: Forslag fra Trygve Brøtan om endringer i statuettene for kretscup
Å redusere antallet tellende turneringer gjør at kretscupen blir mer relevant for ca. 50 spillere sett i
forhold til dagens ca. 3 spillere. Forslaget er en poengskala som kan betjenes gjennom Ruter. For å
oppdatere dette i kretsen er det bare å starte Ruter og oppdatere med turneringens MC2-fil. MC-2 fil
må sendes til Trygve Brøtan og kopi til kretsleder Tor Orsteen.
Forslag enstemmig vedtatt.

4: Forslag fra Tormod Røren om at NBF Buskerud arrangerer finale i NM par 2019
Forslaget grunner i godt samarbeid med Storefjell hotell.
Antatte utgifter er utgifter til lokale, ansatte (turneringsledere, BBO-operatører), kort og eventuelt
bankett. Det er ingen lokalleie på Storefjell og bankett kan hotellet stå for til en grei utgift. Tormod
Røren antar ca. 50,000,- NOK i utgifter.
Transport blir buss fra Gardemoen til Storefjell, Storefjell kan kjøre buss.
Vedtatt mot en stemme.

Følgende personer oppnevnes til medlem av NM-komiteen:
Tormod Røren (leder)
Den til enhver tid valgte kasserer i kretsen (Knut Thorvaldsen)
Arlette Sorin (Grafisk design, web design)
Britt Bergan (Næringskontakt Numedal)
Nils Halvard Bråten (Næringskontakt Hallingdal)
Anne Marit Knutsen, Sølvi Flo og Olav Lillebuen
Næringskontakt Drammen/Asker/Blommenholm/Hurum. Kretsstyret får fullmakt til å lete etter
kontakt. Per Brekke blir spurt.

NM-komiteen er et utvalg under kretsstyret og er underlagt styrets instruksjonsmyndighet. Følgende
retningslinjer gjelder for NM-komiteens arbeid:

Komiteen skal inngå skriftlige avtaler om
•
•
•
•
•
•

Sponsorinntekter
Utgifter til lokaler og forpleining
Utgifter til innleid personell
Utgifter til kort og utstyr
Andre inntekter
Andre utgifter

Kretsstyret fastsetter:
•
•

Utgiftsdekning for arrangementskomiteen
Utgiftsdekning til andre frivillige

Med unntak av innleid personell utenfor kretsen, er alt arbeid i forbindelse med NM frivillig arbeid og
det utbetales kun refusjon for faktiske utgifter, ikke honorar for oppgavene som utføres.
•
•
•
•
•

Kretsen står som arrangør og har det økonomiske ansvaret for arrangementet.
Kretsens kasserer er kasserer for arrangementet
Alle ut- og innbetalinger skjer via kretsens bankkonto. Det er ingen kontantkasse.
Alle bilag attesteres av leder av arrangementskomiteen og kretsleder • Kretsens revisorer er
revisorer for arrangementet
Kretsen må dekke ev. underskudd og disponerer ev. overskudd

Disponering av et ev. overskudd:
•
•
•

Overskudd settes inn på eget fond - NM-fondet
Klubber og organisasjoner som har deltatt med frivillige under arrangementet kan søke på
midler fra NM-fondet
Kretsstyret, supplert med leder av arrangementskomiteen, fordeler midlene før
regnskapsavslutning 2019
o Det kan søkes midler til:
Kurs / rekruttering
Arrangementer i klubbens / organisasjonens regi
Innkjøp av bridgemateriell

Før utbetaling av midler finner sted, skal det leveres regnskap med bilag som viser at midlene er
brukt som beskrevet i søknaden. Ved behandling av søknadene skal det legges vekt på at formålet er
i tråd med kretsens og NBFs målsettinger og på den innsatsen vedkommende klubb / organisasjon
har bidratt med under arrangementet.

5: Forslag fra Tormod Røren om juniorsatsning knytta opp mot finale i NM par 2019
Allan Livgård informerer om at støtten fra LNU (Herreløs arv) er en engangsstøtte og kan ikke søkes
om senere. Det er antagelig mange søker fra bridgemiljøet i år og det blir opp til NBF sentralt å
distribuere midler mellom søkere. Per nå er det 5 juniorbridgeklubber i Norge.
Kretsstyret minner om at dette er avhengig av lokal forankring og ber interesserte klubber ta kontakt.
Allan Livgård mener det bør være en 5 – 10 personer interesserte i en klubb for å ikke slite helt ut
engasjerte enkeltpersoner.

Eventuell støtte kan gå til mat, lokalleie, innleid hjelp og lignede. Det kan ikke gå til å lønne personer
eller å dekke juniorkontigent.
Søknad må inneholde ett godt budsjett for å begrunne hva pengene skal gå til. Dette punktet legges
til kretstyrets innstilling.
Enstemmig vedtatt.

Kretsstyrets innstilling:
Det søkes om midler for ei juniorsatsing i Buskerud bridgekrets. Kretsstyret gis fullmakt til å
bestemme søknadsbeløpet etter at prosjektet er nøye utredet.
Klubber som er interesserte i å delta i juniorsatsingen melder seg til kretsstyret innen 01.11.18
Det forutsettes at lokale klubber kan gi starthjelp til å stifte juniorklubber eller at klubben kan
organisere ei egen juniorgruppe i klubben.
Kretsstyret gir nødvendig opplæring og støtte til klubbene.
De lokale klubbene tar kontakt med skolene.
Kretsstyret gis fullmakt til å oppnevne ei prosjektgruppe.
Den til enhver tid valgte kretsleder og kretsens kasserer deltar i gruppa.
Alle økonomiske midler forvaltes av kretsstyret og fordeles til deltakende klubber
Prinsippet om frivillighet og utgiftsdekning gjelder tilsvarende som for NM-komiteen.
Kretsstyret er styringsgruppe for prosjektet.
Prosjektet gjennomføres i løpet av kalenderåret 2019.
Styringsgruppa har fullmakt til å avgrense, endre eller stoppe prosjektet

Klubber må ta kontakt med kretsleder med forslag til budsjett innen 1. november 2018.

