
 Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, 

 Lørdag 21. mars 2015 kl. 11, Bridgehuset, 
Brattørveita 

 

Tilstede fra styret: 

 Inger Hjellemarken, Bjørn Pedersen, Ove Bruvoll, Solbjørg Saltvik, Sissel 
Kolvik 

Klubbene: 

 BK Munken:  Sissel Kolvik, Kyrre Tangen  

 Seniorklubben: Kåre Almåsbakk, Bjørn Fuglevaag 

 Forcingklubben: Bjørn Kvello 

 Ruterknekt:  Åse Tårnesvik, Bjørn Pedersen, Solbjørg Saltvik 

 Trondhjems BK: Jan Åsmul 

 Heimdal BK:  Inger Hjellemarken 
Bridgehuset:  Åse Tårnesvik 

 

Referent: Ove Bruvoll 

 

Inger Hjellemarken 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. 
Herunder godkjenne beretning fra Fosen, Stjørdal, Bridgehuset og 

Kortsorteringen. 

 Behandle avsluttede og reviderte regnskaper og fatte vedtak om ansvarsfrihet for 

styret. Herunder godkjenne regnskaper fra Fosen, Stjørdal, Bridgehuset og 

Kortsorteringen 

 Behandle forslag til vedtektsendring 

 Behandle innkomne forslag 

 Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingenter og avgifter 
Herunder godkjenne budsjett fra Fosen, Stjørdal, Bridgehuset og Kortsorteringen 

 Foreta valg 
 

Referat. 

 

1. Godkjenne representantenes fullmakter 

 

10 representanter fra 6 klubber møtte med godkjente fullmakter 

I tillegg møtte 1 styremedlem 

 

 



2. Velge dirigent og sekretær 

 

Bjørn Pedersen ble valgt som dirigent, Ove Bruvoll som sekretær. 

 

3. Godkjenne innkalling og dagsorden 

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent etter at punkt 7 var strøket. 

 

4. Velge 2 representanter til å underskrive møteprotokoll 

 

Jan Åsmul og Kåre Almåsbakk ble valgt. 

 

5. Behandle kretsstyrets beretning og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret. 

Herunder godkjenne beretning fra Fosen, Stjørdal, Bridgehuset og 

Kortsorteringen. 

 

 Inger Hjellemarken presenterte kretsens årsberetninger for 2013 og 2014. 
Begge ble godkjent med en liten korreksjon, Øyvind Thomassen er medlem i 

TBK. 

 

 

 

 Åse Tårnesvik presenterte Bridgehusets årsberetning. 
 

 Kortsorteringen og Stjørdal har ikke levert årsberetning og Fosen 

regionfond er nedlagt. 

 

6. Behandle avsluttede og reviderte regnskaper og fatte vedtak om ansvarsfrihet for 

styret. Herunder godkjenne regnskaper fra Fosen, Stjørdal, Bridgehuset og 

Kortsorteringen 

 

 Inger Hjellemarken presenterte regnskapet for kretsen. Driftsresultat for 2013 ble 

overskudd på kr. 23.368,05, for 2014 et overskudd på kr. 27.797,76. 

Resultat etter finansposter: overskudd på kr. 23.569,05 i 2013, overskudd på kr. 

30.037,76 i 2014. 

 

 Inger Hjellemarken presenterte regnskapet for kortsorteringen. Driftsresultat for 

2013 ble overskudd på kr. 2.189,20, for 2014 et overskudd på kr. 5.058,55. 

Resultat etter finansposter: overskudd på kr. 2.241,20 i 2013, overskudd på kr. 

5.817,55 i 2014. 

 

 Åse Tårnesvik presenterte regnskapet for bridgehuset. Driftsresultat for 2013 ble 

overskudd på kr. 3.335,63, for 2014 et overskudd på kr. 47.085,06. 

Resultat etter finansposter: overskudd på kr. 3.950,63 i 2013, overskudd på kr. 

50.398,06 i 2014. 

 

 Regnskap for Stjørdal viser at det bare har vært en renteinntekt på kr 326,- i 2014 

og ingen utgifter. 

 

Revisjonsrapporter for kretsen, bridgehuset og kortsorteringen har ingen merknader, 

hverken for 2013 eller 2014. 



 

Alle regnskap er godkjent. 

 

7. Behandle forslag til vedtektsendring 

 

Punktet er strøket. 

 

8. Behandle innkomne forslag 

 

Ingen forslag. 

 

9. Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingenter og avgifter 

Herunder godkjenne budsjett fra Fosen, Stjørdal, Bridgehuset og Kortsorteringen 

 

 Inger Hjellemarken presenterte kretsens budsjett for 2015 med et overskudd på 

kr. 12.850,-. Det baserer seg stort sett på tallene for 2014, men tallene for 

divisjonsspillingen er tatt bort. 

Budsjettet ble godkjent og tinget vedtok at kretsstyret får fullmakt til å 

fastsette kontingenter og avgifter. 

 

 Bridgehusets budsjett ble presentert av Åse Tårnesvik med et driftsoverskudd 
på kr. 28.500,-  

 

Budsjettet ble godkjent. 

 

10. Foreta valg 

 

Valgkomitéen har ikke levert noe forslag til nytt styre og komitéer. 

Etter en del diskusjon vedtok tinget følgende forslag: 

Ny leder av VK blir Ralph Buchmann (tidligere medlem), medlem i VK Kyrre 

Tangen (tidl. vara). Kretstinget ber VK om å framlegge sin innstilling snarest 

mulig og senest innen utgangen av april. Det vil, så snart innstillingen er klar, 

bli kalt inn til ekstraordinært Kretsting.  

 

 

Sakspapirer til tinget vil bli lagt ut på http://www.mtbridge.org/Styredokumenter 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Ove Bruvoll (sign) 

 

----------------------       ----------------------------   

Jan Åsmul  (sign)             Kåre Almåsbakk  (sign)   

 

 

 

           Ove Bruvoll


