
PROTOKOLL KRETSTING 02.04.2006

1) a) Representantenes fullmakter var ok

b) Helge Mæsel ble valgt til møteleder

c) Helge Stornes ble valgt til møtereferent

2) Innkalling og saksliste ble godkjent, men det ble påpekt at dette burde vært sendt ut 

til delegatene på forhånd. Ble også påpekt at avvikling av neste kretsting måtte inn som en 

del av sakslisten.

3) Helge Mæsel og Nils Kåre Kvangraven ble valgt til å signere protokollen.

4) Årsberetning. Kretsmester for lag er Tom Høiland-Øystein Jensen og Helge Mæsel-

Roald Mæsel. Ellers ingen innsigelser til beretningen.

5) Innkomne forslag

a) Nedtrapping av hederspremier for innsats i KM.

Total kostnad hittil ca. 45.000.  Antas å bli ca 5.000 pr. år fremover

Styret er av den oppfatning at dette koster mer enn det smaker.

Delegatene hadde forskjellig oppfatning av dette. Det ble forselått å utsette dette 

et år for at klubbene skulle få anledning til å diskutere dette internt. 

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer.

b) Endring avvikling KM-par

Styret uttrykte bekymring for stadig færre deltakere i KM par. Hadde derfor fire 

forskjellige forslag til tinget for mulige måter å øke oppslutningen på. 

Delegatene uttrykte enighet om at det var nødvendig med endringer i arrangements-

formen for å forsøke å øke attraktiviteten til KM par.

Ved votering ble det enstemmig besluttet å forsøke å avvikle KM par som en Monrad-

turnering.

Monrad turnering krever 40 deltagende par og alle oppfordres derfor til å forsøke å 

verve deltakere til turneringen.

c) Endring avvikling KM lag

Styrets foreslo å gjøre enkelte justeringer i avviklingen.

Forslaget var å avvikle B-puljen over en dag og redusere startkontigenten 

til kr. 600,- pr. lag i B. Startkontigenten økes tilsvarende til kr. 1.000,-

Forslag til endring ble enstemmig vedtatt av tinget.

6) Årsregnskap ble godkjent og ansvarsfrihet innvilget uten videre kommentarer fra

tinget.



7) Terminliste

Arrangement Klubb

KM Lag Farsund

KM Veteran Søm 

KM Damer Søgne

KM Mix Mandal

KM Par Kristiansand

Seriemesterskapet:

1 helg Lyngdal

2 helg Mandal

Kretsting: Søgne arrangerer kretsting i slutten av april

8) Budsjett

Vedtatt av tinget uten kommentarer

9) Valg

Leder Torill Hansen

Nestleder Jorunn Olsen (ikke på valg)

Styremedlemmer Siri Sandnes (valgt for to år)

Erik Jørgensen (valgt for to år)

Lajla Elefskaas (ikke på valg)

Ungdomskontakt Helge Mæsel

Varamedlem Seval Haugland

Roy H Lund

Forrfører Nils Kåre Kvangraven

Revisor Tore Høgdal

Vararevisor Per Skretting

10) Eventuelt

Søgne: Styret må bli bedre til å informere om frister til forbundstinget

Mandal: Innkjøp av hederspremiene etterlyses

Referent: Signaturer:

___________ __________ _________________

Helge Stornes Helge Mæsel Nils Kåre Kvangraven


