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PROTOKOLL FRA ORDINÆRT KRETSTING 
NBF OSLO 14.05.2012



	Representantenes fullmakter godkjent.


	Trond Odin Rønbeck valgt til dirigent. Charlotte Voll valgt som referent.


	Innkalling og dagsorden godkjent. Eventuelt lagt til dagsorden.


	Tor Inge Iversen og Robert Bauck Hamar valgt til å underskrive protokollen.


	Styrets beretning gjennomgått. Godkjent under forutsetning av at det skrives inn omtale av Willy Brown som gikk bort i 2011.


	Regnskap gjennomgått og godkjent med forbehold om godkjent revisjonsrapport. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr.6639,45.


	Revisjonsberetning for 2010 er ikke mottatt. Kretstinget ber om at denne og revisjonsberetning for 2011 mottas fortest mulig.


	Ingen forslag fra styret.


	Ikke innsendte forslag.


	Willy Brown tildeles kretsens hederstegn post mortem.


	Fremlagt budsjett vedtatt.


	Valg:	

Leder: 			Trond Odin Rønbeck
		Kasserer:		Leif Theodorsen
		Styremedlem:		Arve Christiansen
		Styremedlem.		Ida Ringnes
		Styremedlem:		Charlotte Voll

Revisorer:		Jan Mikkelsen
			
Fondsstyre:		Leif Theodorsen
			Tor Henriksen
			Are Utvik

Valgkomitee:		Tor Inge Iversen
			Robert Bauck Hamar

Alle enstemmig valgt.


	Eventuelt.


13.1: 
Nye medlemsformer: Det ble en lang og god debatt om forslaget til nye medlemsformer som blir fremmet på bridgetinget i år. Flertallet ønsket at forbundets vedtekter om at man må være medlem for å spille i en klubb tilknyttet NBF respekteres. BK Vest og Blommenholm BK hadde sterke innvendinger mot forslaget. Da disse representerer mange medlemmer ble det besluttet at de blir representert med 1 delegat på bridgetinget for å fremme deres syn, og med fullmakt til å stemme etter eget syn. Det kom mange innspill om detaljer i det fremlagte forslaget. Flertallet av klubbene var dog enig i prinsippet som ligger til grunn. 

13.2: 
Servering av alkohol på klubbkvelder ble diskutert. Det er enighet om at det må være opp til klubbene selv å bestemme dette. Dette synet vil bli fremmet på bridgetinget.

13.3: 
Bridgens fremtid i Oslo: Bridgesenteret er bridgens faste tilholdssted i kretsen. Senteret drives godt nå, og kretsen er svært fornøyd med det administrative arbeidet som gjøres for kretsen. Det er et faktum at senteret eksisterer fordi det nedlegges utstrakt dugnadsvirksomhet der. For å kunne se dypere på hvordan man i fremtiden skal organisere bridgen i Oslo, ble det bestemt å nedsette et utvalg for å komme med forslag. Utvalget skal særlig se på muligheten for at kretsen sammen med NBF sentralt kan kjøpe seg lokaliteter som samler bridgen i Oslo, samtidig som det kan bli en nasjonal hovedarena.

Utvalget består av:	Finn Brandsnes
				Tor Henriksen
				Trond Odin Rønbeck
				Hans Jørgen Bakke





Oslo 14.05.2012	



Tor Inge Iversen					Robert Bauck Hamar
		Sign							Sign

