
 Styremøte 2 NBF Hordaland 2013 

Sted:      Studentsenteret, Bergen 

Tidspunkt:     Torsdag 22.august 2013 kl 1800 

Saksliste 

1 Referat fra forrige styremøte 

Det mangler henvisning til møte med kretsens klubber. Neste styremøte korrigeres til 22.august. 

Referat godkjent med ovennevnte korreksjoner. 

2 BM-lag. 

Forretningsfører har etter lang tids vurdering landet på at BM-lag spilles i Åsatun. Dette gjøres etter 

en vurdering hvor følgende lokaliteter har vært med i diskusjonen: Åsatun, Høgskulen i Bergen, 

Bergen Kommunes bydelshus(4 stk i Bergen sentrum) og Studentsenteret. Viktige momenter i denne 

vurdering har vært muligheter for parkering, trivsel i spillelokaler og kantinetjenester.  

Turneringsutvalget har satt første spillekveld til 26. september 2013. Det er to torsdager det ikke er 

spilling og det er 10.oktober(høstferie) og 31.oktober 2013(kulturuke i Åsane). Invitasjon til 

turneringen legges ut på vår nettside i løpet av førstkommende helg.  I tillegg sendes mail til lag fra 

fjorårets BM-lag(Gjelder Mester og pulje A) med ønske om bekreftelse på deltagelse og på at mist 50 

% av spillerne fra forrige sesongs lag er med til neste sesong. Tilbakemeldingsfrist settes her til 

15.september 2013. 

3 Andre turneringer i Kretsens regi. 

Turneringsutvalget har satt opp KM-junior, veteran og damer etter årsskiftet. På grunn av veldig lav 

deltagelse de siste år foreslår styret at dette endres til en annen turneringsform, for eksempel IMP 

across the field eller Patton. Her må det settes opp bindende påmelding i høst slik at styret ser om 

det er grunnlag for en slik turnering. 

4 Avtale med Åsane BK om kortdeling og kantine 

Leder har undersøkt med Åsane BK om de er villig til å påta seg å legge kort til BM-lag og å holde 

kantine ved samme arrangement og det sa de seg villig til mot at de får beholde inntekten fra 

kantinedriften. Styret vedtok at avtalen med Åsane BK skulle være i orden under forutsetning at de 

bidrar til å sette ut bord og stoler og rydde dette på plass etter turneringsslutt. I tillegg settes det opp 

en liste over personer fra styret som møter en time før turneringsstart for å passe på at alt er klart til 

oppstart av spillekveldene. 

 



5 Turneringsleder BM-lag 

Forretningsfører har kontakten Oddmund Midtbø og han har sagt seg villig til å være Turneringsleder 

under forutsetning at det kun er oppsett av turnering drift av turnering som blir hans oppgave. 

6 Møte med representanter for kretsens klubber  

Forretningsfører får i oppgave å utforme en innkalling til alle kretsens klubber til et møte hvor vi som 

kretsstyret inviterer klubbene til å diskutere hva kretsens styre kan bidra med for bedre klubbenes 

eksistensgrunnlag, og klubbene selv kan bidra med for å bedre sin egen situasjon. 

7 Økonomi 

Kretsen har god økonomi. For inntektsåret 2013 ligger vi innenfor godkjent budsjett og det ligger 

foreløpig til rette for et pent overskudd, selv om det må foretas noen avskrivninger ved årets slutt. 

8 Eventuelt 

Leder bemerket at på styremøte senere i høst legges opp til å diskutere en modifisering av BM-lag og 

innføring av Sommerturnering i Kretsens regi. 

 

Bergen 25.08.2013  

Helge Toft 

-sign. 


