PROTOKOLL – KRETSTINGET 2011
Helgeland Bridgekrets
Tid:
Sted:

Tilstede:

9. april 2011
Mosjøen
Kretsstyret:

Sømna BK:
Brønnøysund BK:
Leirfjord BK:
Mosjøen BK:
Mo BK:

Sverre Selfors, leder
Geir H. Bonsaksen, kasserer
Tor M. Aanonli, rekrutteringsansvarlig
Tor A. Reppen, styremedlem
Gunnleiv Grude
Odd Reppen
John Mortensen, John Nergård
Trond Kaggerud, Ståle Ragnarsøn
Bjørnar Småli, Helge Stanghelle

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Sak 1

Godkjenning av fullmakter.
Valg av dirigent og sekretær for kretstinget.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av to representanter til å underskrive protokoll fra tinget.
Årsberetning. April 2009 – Mars 2011.
Regnskap for styreperioden.
Budsjett.
Behandling av forslag. (Begge fremlagt av styret)
1.

Fremleggelse av oversikt over gjeldene kontingenter og avgiftssatser i.h.t.
§ 2-5 i vedtektene.

2.

Fremlegging og gjennomgang av revidert handlingsplan. Styre tar sikte på
en kapittelvis gjennomgang av plandokumentet med åpning for
kommentarer og innspill fra representantene. Kretsstyret vil deretter foreslå
at tinget gjør vedtak om at handlingsplanen med de endringene kretstinget
har vedtatt skal legges til grunn for det nye styrets arbeide de neste to årene.
Vi vil også foreslå at tinget vedtar en henstilling til klubbene om også på
klubbnivå å ta opp de utfordringer som handlingsplanen reiser.

Valg. Kretsleder, 4 styremedlemmer, revisor og valgkomité.

Godkjenning av fullmakter.

Vedtak:
Sak 2

4 mottatte fullmakter godkjennes.
Valg av dirigent og sekretær for kretstinget.

Vedtak:
Sak 3

Sverre Selfors valgt til dirigent, Tor A. Reppen til sekretær.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak:
Sak 4

Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Valg av to representanter til å underskrive protokoll fra tinget.

Vedtak:
Sak 5

Bjørnar Småli og Helge Stanghelle ble valgt til å underskrive protokollen.
Årsberetning for april 2009 – mars 2011.

Vedtak:

Sak 6

Årsberetningen 2009 – 2011 ble godkjent med to korrigeringer:
Kretsen er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret og ikke
i Foretaksregisteret. Sømna BK har gjennomført nybegynnerkurs og
har fått 3 – 4 nye medlemmer.
Regnskap for styreperioden.

Vedtak:

Sak 7

Regnskapet for perioden april 2009 – desember 2010 ble godkjent med
to kommentarer: Utestående fordringer bør stå i regnskapet, og ikke
føres som et kontantregnskap. Kretsen må rydde i sine
bankforbindelser.
Budsjett.

Vedtak:
Sak 8

Budsjett for perioden januar 2011 – desember 2012 ble godkjent.
Behandling av innkomne saker:
Fremlegging av rapport vedrørende kretsens kontingenter,
avgiftssatser og evt. bidrag til representasjon.

Vedtak:

Rapporten tatt til etterretning uten kommentarer.
Handlingsplan Helgeland Bridgekrets 2011 – 2015.

Vedtak:

Handlingsplanen ble vedtatt med følgende kommentarer:
-

Trivsel i klubbene er avgjørende for medlemsantallet,
kveldspremiering kontra sammenlagt premiering.
Kretsens hjemmeside må brukes til å annonsere klubbenes
turneringer.
Lenker på kretsens hjemmeside må være oppdatert.

Sak 9

Liste over ”grasrotandelen-nummer” til klubber og krets bør
bekjentgjøres på kretsens hjemmeside.
KM-Lag må revitaliseres for å øke deltagelsen.
KM-Par bør arrangeres i ”midtkretsen”.
KM-Par – NM-Semifinale kan kanskje deles.
KM-Par bør ikke arrangeres som endagsturnering.
Kontingent nivå for ”klubbspilleren”.

Valg for perioden 2011 – 2013: Kretsleder, nestleder, kasserer, 2
styremedlemmer, revisor og valgkomité.
Forslag fra valgkomiteen: Leder Sverre Selfors, nestleder Elisabeth
Solum, kasserer Geir H. Bonsaksen, styremedlemmer Tor M. Aanonli
og Tor A. Reppen.
Vedtak:

Som kretsleder ble Sverre Selfors valgt.
Som nestleder ble Elisabeth Solum valgt.
Som kasserer ble Geir H. Bonsaksen valgt.
Som styremedlemmer ble Tor M. Aanonli og Tor A. Reppen valgt.
Som revisor ble Bjørnar Småli valgt.
Til valgkomité ble Ståle Ragnarsøn (leder), Kjell Theting og Arnfinn
Tuven valgt.

Bjørnar Småli

Helge Stanghelle

