
Sak 6              Saker til kretstinget 
 
1. Støtte til lag i høyere divisjoner taes bort. 
Da kretsens økonomi er heller skral foreslåes denne støtten å taes vekk, dette 
skjer enklest ved at man stryker kule punkt 2 under paragraf 2-2 i kretsens 
vedtekter der det står:  
For lag som spiller i SM 1,2 og 3 div dekker kretsen utover startkontigent for 4 
div. 
Forslag til vedtak : Paragraf 2-2 kulepunkt 2 fjernes fra vedtektene til 
kretsen. 
 
2. Ikke lage kretshåndbok 
Dette gjelder også økonomi, men det viktigste punktet mot kretshåndbok er at 
all innformasjon skal være tilgjengelig på kretsens nye hjemmside. 
Paragraf 2-1 i kretsens vedtekter lyder som følger : Kretsstyret har ansvaret for 
at det utarbeides ei kretshåndbok som sendes alle kretsens medlemmer via 
klubbene innen 1.10. hver år. Foreslår at dette fjernes. 
Forslag til vedtak: 
Forslag til ny paragraf 2-1. Kretsstyret har ansvar for at kretsens hjemmeside til 
enhver tid er oppdatert sånn at alle medlemmer der kan finne de opplysningene 
de trenger. 
 
3. Leie inn ekstern hjelp til det administrative arbeidet. 
Det er mye papir arbeid i det og skulle drive en krets, det er vel blitt sånn at 
ingen vil ta på seg verv når man hvet at det er mye arbeid, for å lette på de som 
velges inn i styret forslåes det at kretsstyret gies anledning i og leie inn hjelp til 
en del av det administrative arbeide, dette vil også gjøre ting enklere når det 
kommer nye folk inn i styret. Når det gjelder kostnader for ett slikt opplegg så 
kan kretsstyret stå fritt i å disponere de pengene som blir avsatt til styrhonorarer. 
Forslag til vedtak: 
Ny paragraf 1-12 
Kretsstyret står fritt til og leie inn ekstern hjelp til det administrative arbeide i 
styret. Dette skal finansieres av det som er avsatt til styrehonorarer av 
kretstinget. 
 
4. Forbundsstyrets forslag om endring av § 12-6a, 2 ledd hvor det i dag står 
enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Før avgjørelsen tas skal den påtalte 
gis anledning til å uttale seg innen fastsatt frist. Avgjørelsen med begrunnelse 
skal være skriftlig og sendes påtalte. Det skal gis underretning om at en 
eventuell kan ankes, og hvem som er rette ankeinstans. Avgjørelsen kan om 
nødvendig offentliggjøres av disiplinærkomiteen eller av lavere 
disiplinærmyndighet med disiplinærkomiteens godkjennelse. 
 



Forslaget er at følgende skal stå : 
Enhver sak skal avgjøres så fort som mulig. Før avgjørelsen skal påtalte gis 
annledning til å uttale seg innen fastsatt frist. Avgjørelsen med begrunnelse skal 
være skriftlig og sendes påtalte samt klubb(er) krets(er) der påtalte er medlem. 
Det skal gis underretning om at en eventuell forføyning kan ankes, og hvem som 
er rette ankeinstans. Endelig avgjørelse offentliggjøres  på NBFs 
hjemmesider og i medlemsbladet. 
 
Det er den siste setningen jeg ikke liker, skal man henges ut til offentlig 
avstraffelse for å kanskje ha tatt en pils for mye under en turnering. Hvordan 
skal man få folk som er dømt til å spille bridge igjen etter en sånn uthengelse. 
Noen domer i disiplinærkomiteen blir gjort etter indisier og skjønn og da virker 
det strengt å også skulle uthenges offentlig for det man er beskyldt for å ha gjort 
Det står i dagens vedtekter at avgjørelsen kan offentliggjøres av 
disiplinærkomiteen, hvis det er ett problem at den dømte ikke føyer seg etter 
vedtaket i disiplinærkomiteen kan man offentliggjøre navnet på vedkommende . 
Synes ikke fortredelsen står i stil med straffen. 
Forslag til vedtak: 
De som skal representere kretsen på Bridgetinget tar dette opp , og stemmer mot 
denne forandringen av §12-6a, 2 ledd. 
 
 
5. Salg av annonser for å drifte den nye hjemmesiden 
For å drifte den nye hjemmesiden vår trenger vi inntekter , dette kan gjøres ved 
at klubbene pålegges å selge annonser som kan legges ut der. Det skulle være et 
fint fora å reklamere i. 
 
Forslag til vedtak: 
Klubbene pålegges å selge annonser til hjemmesiden til Østerdal bridgekrets, 
det skal selges 1 annonse pr 25 medlemmer , de som ikke selger annonse må 
betale kr 500 pr 25 medlemmer fra klubbkassa. 
Annonseprisen settes til 1000 kr da kan klubben beholde 500 kr selv, da skulle 
både krets og klubb tjene på å selge annonser. 


