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Referat

Saksliste:
 1. Godkjenning av fullmakter.
 2. Valg av dirigent og sekretær for kretstinget.
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 5. Årberetning.
 6. Regnskap for 2006/2007.
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 8. Behandling av forslag (alle fra styret):

i. Fastsettelse av kontigenter og avgifter i kretsen
ii. Oppdatering av vedtekter:

iii. § 1 – 7 Kretsting
iv. § 2 – 1 Reisestøtte NM par
v. § 2 – 2 Arrangementsform KM
vi. § 2 – 3 Rekrutteringsstøtte

 9. Valg
 10.Eventuelt

Sak 1. Godkjenning av fullmakter
Fullmakter godkjent.

Sak 2. Valg av dirigent og sekretær for kretstinget
Som dirigent ble Per Helge Hansen valgt.
Som sekretær ble Arnfinn Tuven valgt.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Sverre Selfors og Gunnleiv Grude ble valgt.

Sak 5. Årsberetning
Leder Per Helge Hansen refererte årsberetningen. Det kom fram av årsberetningen at resultater fra 
turneringer som arrangeres av kretsens klubber i svært liten grad rapporteres til kretsen.
Det ble presisert at resultater fra turneringer med kretspoeng/forbundspoeng skal rapporteres.

Sak 6. Regnskap
Kasserer refererte regnskapet. Etter noen spørsmål om enkeltposter ble regnskapet godkjent.

Sak 7. Budsjett for 2007/2008
Budsjett fro 2007/2008 vedtatt som framlagt. Det ble foreslått at budsjettet for 2007/2008 skal være 
retningsgivende for 2008/2009 budsjett.

Sak 8. Behandling av forslag
a. Fastsettelse av kontigenter og avgifter.
Styret foreslår at kontigenter og avgifter beholdes uendret.
Forslaget vedtatt.

b. Oppdatering av vedtekter.
Styret la fram følgende forslag til oppdatering av vedtekter:
§ 1-7 Kretsting: Det avholdes kretsting annen hvert år. Alternativt holdes et klubbledermøte i 
mellomperioden.
Forslaget vedtatt.

Kretstinget pålegger det nye styret å utarbeide nytt kap. 2

Reisestøtte NM par:



Kretsen dekker egenandelen (NBF's støtte-egenandel).
Det ble foreslått fra salen at reisestøtten taes inn under punktet om kretskontigenter.
Forslag vedtatt.

Kretskontigenter, avgifter, støtte m.v.
Følgende satser gjelder:
Klubbkontigent       0
Seniorkontigent     60
Juniorkontigent     35
K-medlemskap       0
Startkontigent KM par   300
Startkontigent Km lag 1200
Reisestøtte   500 (dersom kretsens økonomi tillater)

Kretsavgift kr. 20,- pr spiller, og da inkluderes KP.
KM lag avvikles som serieturnering når det deltar mindre eller lik 14 lag. Er antallet deltagende lag 
flere, spilles det Monrad første dag og A-og B-(eller flere) pulje andre dag.
Forslaget vedtatt.

Arrangementsform KM:
Styret foreslår at nåværende ordning opprettholdes.
Forslaget vedtatt.

Rekrutteringsstøtte:
Det er liten/ingen aktivitet i klubbene for å rekruttere nye spillere.
Kretsen setter av en liten pott hvert år til rekrutteringsstøtte, i tillegg vil det være mulig for klubbene å 
få støtte via andre kanaler, for eksempel fra Frifond.
Klubbene må stå for den praktiske gjennomføringen (kurs m.v.).
Kretsen har egen ungdomskontakt. Ungdomskontaktens oppgave er å være bindeledd mellom 
klubber og forbund.

Forslag til vedtekter vedr. kursstøtte til rektruttering:
1. Det opprettes en egen konto som øremerkes rekruttering
2. Midler på denne konto er å betrakte som kretsens rekrutteringsfond
3. Årlig kursstøtte skal stå som egen post i kretsens budsjett
4. Tildeling skjer etter søknad til kretsstyret innen 1. okt. Vedtak og tildeling snarest
5. Søknaden gjelder for inneværende budsjettperiode
6. Søknad om støtte skal vedlegges dokumentasjon på utgifter
7. Rekrutteringsstøtten skal ikke gå til lønn til kursleder
8. Støtten skal i hovedsak gå til materiell, annonsering og lignende
9. Helgeland Bridgekrets er suveren i sin vurdering av søknadene
10. Dersom budsjettposten ikke brukes opp, skal overskuddet settes av på rekrutteringsfondet.

Det nye styret oppfordres til å jobbe aktivt med å finne gode metoder for å øke rekrutteringsarbeidet i 
klubbene.

Sak 9. Valg

Valgkomiteens forslag:
Leder: Sverre Selfors.
Styremedlemmer: Geir Bonsaksen, Eli Åstrøm, Tor Magne Ånonli og Elisabeth Solum.
Styret velger selv nestleder, kasserer, sekretær og ungdomskontakt.

Valgkomité: Lars Leirvik, Oddbjørn Leirvik og Arnfinn Tuven.
Forslaget vedtatt.

Sak 10.Eventuelt
Kretsen legger ut protokoller på kretsens hjemmeside.
Det nye kretsstyret oppfordres til å bruke NBF-datas hjemmeside.


