
NBF SALTENS KRETSTING 2010  

LØRDAG 10. APRIL KLOKKEN 19.30 

TUSENHJEMMET – BODØ 

Tilstede: Svein Jarle Ludvigsen (leder), Lena Koch 

(sekretær\nestleder), Stig Ellingsen (BBK\LYN), Jan Erik Pettersen 

(BBK\LYN), Espen Larsen (Fauske BK\Leder av valgkomiteen), 

Arnfinn Johansen (Rognan BK), Tor Jostein Hunstad (Bertnes BK), 

Gro Karlsen (Spar Ess), Ronny Johnsen ( Spar Ess), Jostein Øvervatn 

( ikke stemme rett ) 

1 Godkjenning av 

-      Innkallelsen 

Ingen innvendinger 

-       Representantenes fullmakter 

Alle tilstede, foruten Jostein Øvervatn, har fullmakter 

-        Dagsorden 

Godkjent 

2 Valg av 

  -       Møtedirigent 

Jostein Øvervatn          

   

-       Møtesekretær  

Espen Larsen 

 - 2 til å underskrive protokolle 

Stig Ellingsen og Gro Karlsen 

3 Styrets beretning fra valgperioden. 

Leder informerte om styrets beretning. Alle tilstede fikk også en kopi av 

styrets arbeid siste år. 

Kommentar: Sommerbridgen i Bodø arrangeres i kretsen og bør dermed 

stå under kretsens turneringer. 

Det kom også forslag\ anbefaling oam at det arrangeres videregåendekurs 

i klubber og ev. kretsen. Det kan f.eks arrangeres temakvelder i forkant av 

klubbkvelder. 



Klubbene som har gjennomført kurs henstilles til å gi tilbakemelding, til 

krets styret, fra kursene, forarbeid (få folk til å begynne på kurs) og hva 

som er skjedd etter kursene med kursdeltakerne. 

 

Styrets beretning ble godkjent 

4 Behandling av avsluttet og revidert regnskap 

Leder informerte om regnskapet. 

Spørsmål om Post 6109: Stor andel av mater har blitt ødelagt. Hvorfor? 

Svar: 3 mater har blitt ødelagt av kaffe og fall 

 

Regnskapet ble godkjent. 

5 Behandling av budsjett – Herav fastsettelse av kretskontigent. 

  - Kontingent er i dag ;  Standard  50,-, junior 10,- K. med. 0  

Leder informerte om budsjettet. Ingen kommentarer eller innspill- 

Budsjettet ble godkjent. 

Styret forslår ingen endringer av kontingentene.  

 Kontingentene ble godkjent. 

 

6 Valg 

 Valgkomiteen har innstilt følgende av de som er på valg. 

  Leder: Svein Jarle Ludvigsen 

  Enstemmig valgt 

  Sekretær: Lena Koch 

Enstemmig valgt 

  Rekruteringsansvarlig: Ståle Indregård 

Enstemmig valgt 

 

De andre var ikke på valg 

 



7 Turneringer 2009 – 2010  Erfaringer 

 Sekretæren informerte om dette. Det har vært dårlig deltakelse på turneringene, 

med unntak av km singel, det siste året. Hva gjør vi?? For stort antall turneringer?? 

Dette er sikkert noe det nye kretsstyret vil se på. 

Rettelse fra resultatoversikten: Arnfinn Johansen og Jostein Øvervatn vant 

Straumkongen, ikke Jon Helge Johansen. 

Det bør også stå fulle navn på vinnerne av de ulike turningene. 

KM-par: Hvorfor er det så dårlig deltakelse. Er startkontigenten for høy?? Tid på året? 

Føler de urutinerte spillere seg kun som listefyll? Kan styret se på dette?  

De nye bør stimuleres til å delta på mix- og singelturneringer. Saltenknekten er for 

nybegynnere og bør annonseres bra i klubbene. Klubber kan også arrangeres 

nybegynnerturneringer, eventuelt under et annet navn (på turneringen) 

BBK\LYN sendte ut brev til spillere som har spilt før, men som ikke spiller i klubben. 

Det møtte om en del og noen av de fortsatte å spille. Dette anbefales til andre klubber. 

Kretsen har også laget en brosjyre om å invitere ”gamle” spillere. Denne kan brukes av 

klubbene.  

Kretsen må ha inn datoer på turneringer neste sesong fra klubbene. Kretsen sendte ut 

forslag på datoer for å få turneringene litt spredt i tid, og at kollisjoner med andre 

(nære) kretser sine turneringer. Dette bør videreføres. I tillegg kan kretsen spørre 

klubbene om de vil arrangere noen av kretsens turneringer. 

 

8 Rekruttering av Spillere – Autoriserte Turneringsledere – Autoriserte 

Bridgelærere. 

Leder informerte om dette og viste lysbilder fra kretsen vervekampanje. Det er også 

laget en folder om dette.  

Hent inn gamle medlemmer!  Tips om dette står i folderen fra kretsen. 

Verve nye medlemmer! Se folder om dette. 

Kretsen vil ta vare på nye medlemmer, f. eks med turneringer for disse. Mange gode 

grunner for å nye medlemmer.  

Mange gode tips i folderen. Dette bør alle klubbene få eller etterspørre. 

Klubbene henstilles å gi tilbakemelding, til kretsstyret, om hva som fungerer og hva som 

ikke fungerer like bra. 

9 Hva finnes av støttemidler å hente hos Krets og Forbund 



Sekretæren informerte om dette.  

Årsmøtesak: Kursstøtte . Det er satt opp kriterier for dette av kretsstyret (7 punkter). Se 

”årsmøtehefte” for detaljer om dette. Dette heftet blir sendt elektronisk til alle klubbene 

og ev. lagt ut på NBF Saltens hjemmeside  

Presisering: Klubbene forskuterer kurs og søker kretsen om støtte etterskuddsvis (frist 

31.jan)  

Hvis klubbene sender noen til f.eks organisjonsdagene så kan de søke kretsen om støtte. 

Klubbene kan studere de ulike støtteordningene. 

10 Kretsundersøkelsen 

Leder sender info om dette til klubbene.  NBF vil bruke denne malen til en nasjonal 

undersøkelse. 

11 Innkomne saker 

Ingen innkommende saker 

12 Arbeids og Handlingsplan 2010 - 2011 

Leder informerte om frister for søknad om turneringer og om kretsens oppgaver. 

Godkjent 

 

13 Eventuelt 

Kretsen vurderer å kjøpe inn et regnskapsprogram som er beregnet for idrettslag. Kan 

et slikt program være interessant for klubbene? Kretsen informerer klubbene om dette. 

Årsmøte foreslår at leder og sekretær får en ekstra påskjønnelse for en utmerket jobb 

kretsstyret. Et gavekort på 300,- til hver av dem (hvis de vil ha). Dette ble enstemmig 

vedtatt. 
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