Referat fra Kretstinget på Nore Hotell Noresund, 7. mai 2018.
Frammøtte: Tor Orsteen, leder Fjerdingstad BK, Per Brekke, nestleder, Asker, Knut Thorvaldsen,
kasserer, BK Sølvknekt, , Øystein Mauritzsen, styremedlem, Kløver Ess, Kristin Viganger,
Blommenholm BK, Sølvi Flo, BK Sølvknekt, Ann Kristin Haugen, Fjerdingstad BK, Arlette Sorin,
Fjerdingstad BK, Jan Terje Lofthaug, Fjerdingstad BK, Jan Ingar Løvaas, Galleberg BK, Roger Olafsen,
Ludvig Guldal, Galleberg BK, Trygve Brøtan, BK Sølvknekt, Bård Arve Kristoffersen, BK Sølvknekt, Britt
Bergan, Flesberg BK, Anne Marit Knutsen, Flesberg BK, Håvard Jensen, Krødsherad BK, , Edvard
Kristiansen, Vikersund BK Øyvind Bråten, Vikersund BK, Tormod Røren, Vikersund BK, Paolo
Romanello, Asker BK.
Sak 1. Godkjenning av representanters fullmakter. Alle godkjent.
Sak 2. Valg av møteleder og referent. Møteleder Tor Orsteen, referent Øystein Mauritzsen. Vedtatt.
Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent.
Sak 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen: Anne Marit Knutsen og Øyvind Bråten.
Vedtatt.
Sak 5. Styrets årsmelding. Denne var sendt ut til lederne i alle kretsens klubber. Årsberetningen ble
gjennomgått av leder og godkjent. Det ble poengtert at turneringen på Guriset Høyfjellshotell ble en
sosial suksess med god oppslutning,
KM-turneringene sliter med å komme opp på samme deltagerantall som tidligere, KM-mix sto i fare
for å bli avlyst pga manglende påmeldinger, men ble gjennomført med 12 par. På bakgrunn av klage
på mix-gjennomføringen fra Roger Olafsen, beklaget leder at det var gjort brudd på forutsetningene
om antall spill og at en av deltagerne ikke tilhørte kretsen.
Kretsleder påpekte at responsen og videresending av mail ikke fungerte godt nok i klubbene, det ble
oppfordret til at alle klubblederne videresender mail internt i sine klubber. I samme spor ble det
bemerket at hjemmesideansvarlig Øyvind Bråten ikke fikk tilstrekkelige innmeldinger fra klubbene
om arrangementer og resultater fra turneringer.
Kretsen har 635 (hoved)medlemmer, en økning på 30 fra fjoråret, mange er registret i flere klubber
hvilket kan gi inntrykk av at økningen er større. Årsberetningen ble godkjent.
Sak 6. Regnskap 2017 og revisors rapport. Kasserer Knut Thorvaldsen redegjorde for regnskapet som
var godkjent av revisor. Edvard Kristiansen etterlyste regnskapet for året før for sammenlikningens
skyld, noe kassereren lovet å etterkomme. Buskerud Bridgekrets har en god økonomi så leder
oppfordret klubbene til å komme med idèer til bridgens beste, f. eks å prioritere utdannelse av flere
turneringsledere og i rekrutteringssammenheng, dette vil det i så fall bli gitt støtte til. Regnskapet ble
godkjent.
Sak 7. Budsjett for 2018 og forslag til kretskontingent for 2019. Vedtatt
Det er synkende deltagelse i KM-turneringer og det ble diskutert litt rundt hva man kan gjøre med
det. Ingen vedtak ble gjort men klubbledere ble minnet om å informere om turneringer i sine klubber
Sak 8. Forslag til behandling.
-

Forslag 1: Felles KM par for par, damer, veteran og junior. Etter avstemning ble resultatet at
Kretsstyrets forslag om at KM-par arrangeres separat og at KM-veteran, damer og junior
kjøres som et eget arrangement. KM-mix fortsetter som eget arrangement.

-

Forslag 2: Vedrører alle KM-turneringene. Det ble understreket at påmeldinger til alle KMturneringene kun skal gå via web, ikke til verken turneringsleder, turneringskontakt eller
kretsleder. I KM par skal det spilles minimum 60 spill.

Kretsstyrets foreslo at det i øvrige KM står turneringsleder fritt å fastsette antall spill, men det bør
ligge mellom 45 og 60. Kretsstyrets forslag vedtatt. For å tilpasse antall spill til deltagerantallet kan
det spilles flere/færre spill i noen runder.
Kretsstyret foreslo at de tre beste parene/lagene premieres med graverte glasspokaler. Vedtatt.
Kretsstyret foreslo at premier fra 4. plass og nedover er ugraverte glass. Trygve Brøtan foreslo at
premier fra 4. plass og nedover er glass med kretsens logo. Trygve Brøtans forslag ble enstemmig
vedtatt. Kretsen bestiller da et lager av glass med logo og bruker disse som premier i KM.
Forslag 3: Kontingent for juniorer. Kretskontingent for juniorer bortfaller, de utgjør en så liten gruppe
at det i liten grad påvirker budsjettet.
Forslag 4: Statutter for kretsen. Her ble det vedtatt at i kretscup sammenheng skal «Flesbergmodellen» anvendes og den ser slik ut: Poengseriene som skal benyttes er følgende:
 100 poeng for å vinne, 98 poeng for 2.plass, 96 for 3.plass.
 Intervall på 2 poeng mellom hver plass går ned til 10.pl.
 Fra plass 11 vil alle få 80 poeng
Tor hadde snakket med Skjæran i NBF om bruk av Ruter i forbindelse med poengserie i Kretscupen,
noe som er mulig. Det forutsetter at alle kretsturneringene sendes. til kretsen for å bli rapportert i
en felles poengserie. I sammendraget skal par og singelturneringer i regi av Kretsen telle, ikke
KM-lag.
Sak 9. Valg. Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge og styresammensetningen ble som følger:
Kretsleder Tor Orsteen, Fjerdingstad BK
Nestleder Øystein Mauritzsen, Kløver Ess BK
Kasseres Knut Thorvaldsen, BK Sølvknekt
Styremedlemmer Asbjørn Rust, Gol BK og Paolo Romanello, Asker BK
Varamedlemmer Anne Marit Knutsen, Flesberg BK, og Audun Røneid, Asker BK.
Hederstegnkomiteen: Olav Lillebuen, BK Sølvknekt, Arne Ellseth,Gol BK, Vidar Smith, Vikersund BK,
Finn Brentebråten, Hen BK, Einar Lærum, Galleberg BK, Roger Olafsen, Asker BK.
Revisor Olaf Ellefsen, BK Sølvknekt og Ole J. Hallingstad, Nesbyen BK.
I valgkomiteen fortsetter Roger Olafsen sammen med Nils H. Bråten. Styret får fullmakt til å velge
representanter til NBF-tinget. Der vil det blant annet være foredrag om bridge i skolen.
Sak 10. Eventuelt. Jan Terje Lofthaug informerte om Innspilt BK.
Tormod Røren oppfordret vår krets til å søke om NM par 2019 og fikk med seg Ann Kristin Haugen,
Sølvi Flo, Anne Marit Knutsen og Jan Terje Lofthaug for å se om det var mulig å få til dette. Hvis
Storefjell skal bli arrangementsstedet bør noen hallinger være med i en slik komite.
På Buskerud Krets` terminlisten den 6. og 7. oktober står det «organisasjonsdager» og planen er å ta
utgangspunkt i NBFs utarbeidede forslag til innhold. Det er et stort behov for å sjekke ut flere på
Ruter, turneringsledelse og hjemmesidearbeid blant annet. Det vil bli tatt kontakt med NBF for å be
om instruktører. Vi sender invitasjoner til kretsens klubber med innhold og (subsidierte) priser når vi
har akseptert tilbud fra et hotell.
Kretstinget ble avsluttet og deretter fulgte det en seremoni med utdeling at pokaler til de som hadde
gjort seg fortjent til det i kretsturneringene.

