Referat
Styremøte i Vestfold bridgekrets
Tid: 6.4.2022
Sted: Teams
Involverte: Heidi Berre Skjæran, Sveinung Rydland, Bjørn Helgeby, Elisabeth Groseth, Vegar Næss og
Ludvig Guldal (ref.).
Forfall: Anders Johansson

1. Siden sist
Vinner av seriemesterskapet i 4. divisjon Vestfold 21/22 skal spille stikk-kamp mot vinneren
fra 4. divisjon i Salten om plass i 3. divisjon 22/23.
Heidi og Elisabeth har besøkt årsmøtene i Sandefjord BK og i Nøtterøy BK. Hensikten var å
informere om Kretsens arbeid, dele ut premier fra kretsarrangementer og utveksle ideer om
samarbeid mellom kretsen og klubbene. Siden begge årsmøtene var på samme dag ble det
lite tid til utveksling av ideer under årsmøtet i Sandefjord. Nøtterøy hadde ønsker om
samarbeid om arrangementene under bridgens dag 3. september og om flere tiltak for
utvikling av bridgelærere i Vestfold.
2. Turneringsutvalg
Vegar organiserer et kurs i bruk av Ruter til høsten med fastsetting av dato og hvem som skal
holde kurset. Det er behov for kurs både i bruk av Ruter i klubbdrift og på kretsturneringer.
Det er ønskelig å få lært opp personer som ikke selv vil delta som spillere, til å kjøre Ruter på
kretsarrangementer.
Vegar sjekker med Bridgeforbundet om hvilke krav Kretsen kan stille til klubb- og
kretstilhørighet for deltakelse på Kretsens turneringer.
Styret har intensjon om at de som deltar på Kretsens arrangementer har tilhørighet til
Kretsen og ønsker at reglene om deltakelse gjenspeiler dette.
3. Forberedelser til Kretstinget 25. april
Regnskapet er godkjent av revisor og tallene for 2021 ligger til grunn for forslag til budsjett
fra Bjørn. Styret er enig i forslaget bortsett fra at det budsjetterte overskuddet på kr 15000
overføres til posten opplæring/rekruttering slik at budsjettet «går i null».
Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid.
Bridgetinget blir på Lillehammer 5. august. Heidi, Vegar og Elisabeth er utsendinger fra
Vestfold.
Heidi og Vegar forbereder sak om ny modell for KM lag. De lager et forslag basert på
høringsrunden og diskusjonen i forrige styremøte. Forslaget til ny modell legges fram for
Kretstinget med begrunnelse for hvorfor de forslagene som kom i høringsrunden og som ikke
er med, er valgt bort.
4. Evaluering av KM par/damer/veteran
Styret har fått mange positive tilbakemeldinger på arrangementet. Det er lenge siden det
deltok så mange par i KM og ikke minst var det positivt at så mage stilte i dame-klassen. Vi
fikk også gode tilbakemeldinger på premieringen.

Det ble gjort en beklagelig feil i Ruter som førte til at det ble utropt feil vinner av hele
turneringen. Dette er nå rettet opp.
Styret utarbeider en dreiebok for hvordan KM par og andre kretsturneringer skal
gjennomføres framover.
Bjørn lager en sak på kretsens hjemmesider om KM par/damer /veteran.
5. Terminliste 22/23
Styret utarbeidet et forslag til terminliste som legges fram for Kretstinget. Klubbene vil få
anledning til å søke om å få arrangere kretsturneringer.
6. Eventuelt
Larvik BK har søkt om å få dele ut kretspoeng i Larvikmixen. Heidi forlot møtet som inhabil.
Styret gir Larvik BK anledning til å dele ut kretspoeng i mix-turneringen. Både julecupen i
Lågen og Sandemesterskapet har allerede kretspoeng. Tønsbergspretten kan søke om det
hvis de ønsker.
Kretsen mangler retningslinjer for tildeling av hederstegn og æresmedlemskap. Dette settes
opp som sak i neste styremøte.

