PROTOKOLL FRA KRETSLEDERMØTET
PÅ GARDERMOEN 10.april 2015
1.

Åpning
President Jostein Sørvoll ønsket delegatene velkommen til
kretsledermøtet på Gardermoen.
Bridgetinget vedtok i 2014 at Kretsledermøtet 2015 tildeles fullmakt til
å behandle forslag fremlagt av styret angående skifte av revisor. Styret
har ikke fremlagt et forslag, og saken behandles derfor ikke nærmere
av Kretsledermøtet.
11 kretser var representert:
NBF Østfold & Follo
NBF Østerdal
NBF Hedmark & Oppland
NBF Buskerud
NBF Vestfold
NBF Aust-Agder
NBF Vest-Agder
NBF Rogaland
NBF Hordaland
NBF Sør-Trøndelag
NBF Midt-Trøndelag
NBF Nord-Trøndelag
NBF Lofoten & Vesterålen
Innkalling: Enstemmig godkjent
Dagsorden: Enstemmig godkjent
Asbjørn Davidsen (AD) ble valgt til ordstyrer og Allan Livgård (AL) til
referent. (ble ikke tatt under åpningen, men på spørsmål senere under
møtet).
Asbjørn Davidsen overtok ledelsen av møtet.

2.

Presentasjon av EM i Tromsø
Prosjektleder Rune Kufaas ble hindret fra å delta, så konstituert
generalsekretær Allan Livgård presenterte status for EM.
Nøkkelpunkter fra presentasjonen:
Økonomi: Under kontroll – ventet en lavere kostnadsside en budsjettet
forespeiler. Regnefeil i finansiering – sannsynligvis knyttet til
egenkapital NBF.

Påmelding: Problemer med flytting av påmeldte fra NBFs
påmeldingssystem til EBLs. Oppfordring til kretsledere om å oppfordre
medlemmer til å melde seg på. NBF bistår alle som har problemer med
å melde seg på.
Program/hotell/informasjon: Oppfordring om at informasjon bør være
på norsk, ikke engelsk.
Ny storturnering: Marit Sveaas International Bridge Tournament
presentert for første gang.
3.

Regnskap og årsberetning for 2014 med rapport fra revisor og
kontrollkomiteen.
Jostein Sørvoll gjennomgikk årsregnskapet med noter og årsberetning.
Det ble vist til et underskudd i 2014, og at det er utfordringer med
både kostnads- og inntektssiden. Uten endring av Norsk Bridge til
elektronisk magasin ville resultatet vært et underskudd i
størrelsesorden 250.000 kr større.
Presidenten viste også til at årsregnskapet må sees i sammenheng med
årsregnskapet for NBF Arrangement.
For årsberetningen ble det kommentert avsnittet om NBFs høye
sykefravær og om det er tatt noen grep. Allan Livgård informerte om
at NBF har startet arbeidet med å bli en IA-bedrift.
Kontrollkomiteens rapport ble opplest av Allan Livgård, da ingen fra
kontrollkomiteen var tilstede. Ingen kommentarer fra kretsledermøtet.
Revisors rapport ble opplest av Allan Livgård. Ingen kommentar fra
kretsledermøtet.

4.

Eventuelt
Et innspill fra NBF Østfold & Follo ble diskutert av kretsledermøtet.
NBF bes om å se om det kan lages et klubbtilbud på hjertestartere til
kretser/klubber.

Allan Livgård
Referent
Gardermoen, 10. april 2015

