PROTOKOLL FRA KRETSLEDERMØTET
PÅ GARDERMOEN 12. – 13. april 2013
1.

Åpning
President Jan Aasen ønsket delegatene velkommen til kretsledermøtet
på Gardermoen.
Bridgetinget vedtok i 2012 at Kretsledermøtet 2013 tildeles fullmakt til
å behandle forslag fremlagt av styret angående eventuelle endringer i
spørsmålet om medlemskap/kontingentsatser. Styret har ikke anbefalt
endringer, og saken behandles derfor ikke nærmere av
Kretsledermøtet.
18 kretser var representert - se vedlagte deltakerliste.
Innkalling: Enstemmig godkjent
Dagsorden: Enstemmig godkjent
Helen Johansen (NBF Hedmark og Oppland) og Rune Strøm (NBF
Rogaland) ble valgt som redaksjonskomité.
Asbjørn Davidsen (AD) ble valgt til ordstyrer og Knut S. Brinchmann
(KSB) til referent.
Asbjørn Davidsen overtok ledelsen av møtet.

2.

Regnskap og årsberetning for 2012 med rapport fra revisor og
kontrollkomité
Årsberetningen ble tatt til orientering.
Årsregnskapet ble gjennomgått av Knut S. Brinchmann.
Det ble fra Kretsledermøtet kommentert flere feil i noter til
regnskapet. Dette tas opp med regnskapsfører og revisor.
Kretsledermøte ber om at feil rettes opp og at endelig regnskap med
korrekte noter sendes til Kretsene. Kretsledermøtet anbefaler at
revisor er til stede under fremtidig fremlegging av Årsregnskap for
Bridgeting og Kretsledermøte.
Med disse merknadene, og forutsatt at Årsregnskapet er korrekt, tok
Kretsledermøtet Årsregnskapet til orientering.
Revisjonsberetningen og rapport fra kontrollkomité ble tatt til
orientering.
Knut S. Brinchmann gjennomgikk budsjett for 2013. Inntekter fra

serviceavgift fra ny medlemskapsmodell så langt i 2013 i henhold til
budsjett. Positiv medlemsutvikling med en vekst på 7 % fra årsskifte
(9.534 medlemmer per 13.4.13).
Kretsledermøtet tok gjennomgangen av Budsjett 2013 til etterretning.
3.

Redegjørelse om styrets arbeid siden Bridgetinget 2012 og styrets
vurdering av situasjonen i NBF
Gjennomgang av Jan Aasen, med hovedvekt på styrets arbeid knyttet
direkte opp mot Bridgetinget 2012 og Handlingsplanen 2012-15.
Jan Aasen presenterte NBF’s arbeid med å arrangere EM i bridge i
Tromsø i 2015.
Allan Livgård orienterte om status for arbeidet med å gjennomgå NBF’s
turneringstilbud.
Det vises for øvrig til egen uttalelse fra redaksjonskomiteen for
Kretsledermøtet 2013 (vedlagt).
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