
 

 

Referat fra styremøte den 13. mars 2017 - Vest Agder Bridgekrets 

 

Til stede: Inger Johanne Larsen, Terje Skjelbred, Erik Jørgensen,  Svein Audun Østensen  og Helge 
Stornes 

 

1.  Gjennomgang av årsberetningen for 2016 

Inger Johanne har skrevet et utkast. Noen mindre korreksjoner  Inger Johanne retter opp. 

Antall medlemmer gått ned med drøye 10%. Helge sjekker litt nærmere årsaker til dette og 
sender til Inger Johanne. Hun vurderer om det skal kommenteres spesifikt i beretningen. 

 

2. Gjennomgang av regnskap 2016 og budsjett  2017 

Noen kommentarer fra revisor om regnskapet viser et underskudd. Han er «bekymret for 
kretsens drift». Underskuddet er mindre enn budsjettet vedtatt av tinget for 2016. Styret har 
ikke de samme bekymringene. 

Revisor har og kommentarer til det bør være en plan over flere år når man velger å 
budsjettere med underskudd. Det er styret enig i. Helge skriver kommentarer til budsjettet 
hvor størrelsen på egenkapitalen er et parameter.  

Utkastet til budsjett ble deretter gjennomgått og med en mindre endring ble det besluttet 
som et utkast til kretstinget.  

Vises for øvrig til vedlagte regnskap og utkast til budsjett. 

 

3. Terminliste 

Styret gjennomgikk eksisterende terminliste og kom med forslag til datoer for kretsens 
arrangementer. I og med dette er langt frem i tid kan det bli endringer, men styret vil 
oppfordre til arrangør og legge arrangementet til foreslått dato. 

 

4. Forslag til kretstinget 

Styret gikk gjennom forslag som vil komme opp på tinget og vurderte de. Kommer og forslag 
fra styret. 



Forslag: 

Minimum antall lag for å arrangere KM Lag er 8. Minimum for å arrangere KM par er 10. 

Styret støtter dette forslaget. Hvis det er under minimumsgrensen settes det en frist 
(eksempelvis en uke før) for å oppnå antall lag. Er ikke det oppnådd avlyses arrangementet.  

Farsund ønsker kretsen skal gjennomføre to helgekurs for begynnere/litt øvede 

Styret er positive til forslaget, men synes to var ambisiøst. Ett vil man støtte både økonomisk 
og med personellressurser. 

Styret foreslår antall styremedlemmer harmoniseres med NBF`s vedtekter og reduseres til 5. 

Kommer som forslag fra leder på tinget. 

 

5. Eventuelt 

Styret noterer det er en økning av startkontigent i KM mix fra kr. 200,- til kr 300,- pr spiller. 
Uten å ta standpunkt eller be om reversering av denne økningen vil styret presisere at 
økninger i den størrelsesorden skal godkjennes av kretsen. Leder kommuniserer dette til 
arrangør. 

Etter dårlig deltakelse i siste KM Lag påtar styret i kretsen å gjøre en innsats for å bedre 
dette. Telefonliste hvor hvert styremedlem får ansvaret for å ringe klubber/personer virker 
nærliggende. Følges opp av arrangør/leder. 

Etter mange år i styret har Erik Jørgensen  sagt nei til gjenvalg. Han vil likevel bestille 
blanketter til KMene ettersom denne butikken er i Mandal. 

 

 

Sign Helge Stornes 


