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Ragnhild Winnberg ønsket deltakerne velkommen.
Sakliste











Godkjenne representantenes fullmakter
Velge dirigent og sekretær
Godkjenne innkalling og dagsorden
Velge 2 representanter til å underskrive møteprotokoll
Behandle kretsstyrets beretning og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret
Behandle avsluttede og reviderte regnskaper og fatte vedtak om ansvarsfrihet for
styret
Behandle forslag til vedtektsendring
Behandle innkomne forslag
Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingenter og avgifter
Foreta valg

Sak 1: Godkjenne representantenes fullmakter
Representantenes fullmakter godkjent. I alt 17 stemmeberettigede, herav 5 f ra
kretsstyret og 12 fra klubbene.

Sak 2: Velge dirigent og sekretær
Dirigent: Inger Hjellemarken
Sekretær: Ove Bruvoll
Sak 3: Godkjenne innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent med følgende endring.
Sak 5 endres til: Behandle beretninger og fatte vedtak om ansvarsfrihet for
styrene.

Sak 4: Velge 2 representanter til å underskrive møteprotokoll
Ellen Røkenes og Elling Leirvoll ble valgt
Foredrag av NBFs visepresident Per Watz.
Snakket om forbundets satsing på konsept og strategi.
Tre hovedretninger:
 Bridge som hobby
 Bridge som idrett
 Bridge på nett
Forbundets tilbud til medlemmer, klubber og kretser innenfor hvert av de tre
områdene ble presentert.
Sak 5: Behandle beretninger og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styrene.
Bjørn Pedersen presenterte den administrative håndboka for kretsen.
Inger Hjellemarken presenterte resten av årsberetningen for kretsen.
Jan Inge Åsmul påpekte en uklarhet i teksten på hovedmål 3, delmål 4. Denne ble
korrigert under tinget.
Kretsen planlegger å innføre kvalifiseringsturneringer på Fosen og i Stjørdal samt
en slutturnering for kvalifisering til NM par.
Ove Bruvoll presenterte årsberetning for kortsorteringen Stjørdal.
Åse Tårnesvik presenterte årsberetningen for Bridgehuset.
Fosen regionfond meldte om ingen aktivitet.
Tinget vedtok ansvarsfrihet for alle styrene.

Sak 6: Behandle avsluttede og reviderte regnskaper og fatte vedtak om
ansvarsfrihet for styret.
Ingen hadde innvendinger mot noen av regnskapene, men revisjonsrapport
manglet for Bridgehusets regnskap.
Revisjonsrapport for Bridgehuset og PowerPoint-presentasjonen til Per Watz
sendes ut sammen med referatet fra kretstinget.
Tinget vedtok ansvarsfrihet for styrene.
Sak 7: Behandle forslag til vedtektsendring.
Bjørn Pedersen presenterte forslaget.
Endringer består i:









Foreslår 2-års valgperioder (slik som NBF har), med klubbledersamlinger i
mellomliggende år.
Foreslår en reduksjon i antall verv (Det har vært vanskelig å få
medlemmer til vervene og det kan kanskje rasjonaliseres en del) – Må
vedtas av kretstinget, jf § 3-2.
Endret tidligere betegnelser til: Komite for Bridgehuset, Komite for Fosen
region (inkl Regionfondet) og Komite for Stjørdal region (inkl.
Kortsorteringen). Betegnelsen komite er i samsvar med NBFs vedtekter
Kretsstyret oppnevner utvalgene: Utvalg for kortsorteringen i Trondheim
og Turneringsutvalg
Korrigert skrivefeil i standardvedtektene (i samarbeid med NBF)
Endret tittel fra forretningsfører til kasserer (i henhold til
standardvedtektene)
Endret formuleringen møtebok til protokoll (i henhold til
standardvedtektene)

Etter noe diskusjon ble følgende vedtatt:
Vedtekter for kretsen endres i henhold til forslaget, men §2.4 i forslaget erstattes i
sin helhet med §2.1 i de gamle vedtektene.
Sak 8: Behandle innkomne forslag.
Forslag om å øke kretsens inntekter.
Styret foreslår å øke kretsens del av standardkontingenten fra 40 til 50 kroner.
Kretsstyret har sett at denne kontingenten har stått urørt i mange år, og ser også at
behovet for investeringer i kretsen er økende. Handlingsplanen for siste sesong, la
blant annet opp til en del reisevirksomhet for deler av styret, for å kunne

informere klubbene i kretsen om vårt arbeid, og også for å møte de ulike klubbene
i kretsen. Denne reisevirksomheten gir kretsen noen ekstra utgifter, men er et
viktig virkemiddel i arbeidet med å gjøre klubbene kjent med kretsens arbeid.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 9: Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingenter og avgifter.
Det er noe usikkerhet i kretsens budsjett p.g.a. uklarhet om hvor
seriemesterskapets 1. divisjon skal arrangeres.
Marius Bartnes spurte om hva som lå bak utgiften til forbundspoeng. Det ble ikke
gitt noe klart svar på dette, men det ble påpekt at beløpet tilsvarer utgift til
forbundspoeng i regnskapene for 2007 og 2008.
Budsjettet for kortsorteringen i Trondheim må revideres p.g.a. nødvendig innkjøp
av ny maskin og nye mapper.
Budsjettene for kretsen og Bridgehuset ble vedtatt som framlagt.
Budsjett for kortsorteringen i Trondheim skal revideres og sendes ut sammen med
dette referatet.
Sak 10: Valg.
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