
Grimstad vertshus onsdag 6. april 2016  

 

Tilstede: 

 

John Arthur Frøge 

Sylvester Helland 

Dimitar Stefanov 

Geir-Atle Toft 

Espen Lindqvist 

Turid Gundersen 

 

Med gyldig fravær: 

Mona Lea Træland 

Jon Erik Ramsland 

 

 

1) Myra Bk ønsker å motta regning hver gang de kjøper ferdig-dublerte kort av kretsen. Styret 

imøtekommer dette, og vil i framtiden legge ved en kvittering til klubb og en til kasserer. 

 

2) John Arthur Frøge foreslår at Grimstad Bk framover kan låne kretsens kortmaskin. De får 

da anledning til å legge kort gratis til egen klubb, mot at de også dublerer til kretsens 

turneringer uten vederlag. Dette vil spare kretsen for utgifter, styret hadde ingen innvendinger 

mot dette. Forslaget skal tas opp i Grimstad Bk sitt styre. 

 

3) Kretsen er på utkikk etter et bedre regnskapsprogram. Sylvester vil snarest snakke med 

kasserer om dette. 

 

4) Klubbene pålegges å rapportere datoer for sine planlagte kretsturneringer. Det er ønskelig 

at disse er kretsen i hende innen 1. April hvert år, slik at vi kan forfatte en fornuftig 

terminliste. Ordningen vil tre i kraft neste år. For inneværende år rapporterer klubbene 

fortløpende. 

 

5) Søknader om spillelokaler for kretsens turneringer det kommende året må sendes 

kommunen innen 1. Juni. 

 

6) Turid Gundersen har sagt seg villig til å ta ansvar for mat- og kiosksalg ved kretsens 

turneringer. Hun ønsker ingen lønn. Kretsen er svært takknemlig for dette. 

 

7) John Arthur lanserer planer for en ny turnering, den 4. Juni. Tanken er at etablerte spillere 

danner makkerpar med ferske spillere. Turneringen skal ha en sosial profil. Etter spillingen er 

det planlagt felles middag, kanskje tapas eller koldtbord. Startavgift foreslås kr 250 pr spiller, 

inklusive middag. Øyestad Bk fremmet forslag om kretsen kunne tenke på en lignende 

turnering som oppstart på sesongen til høsten. 

 

8) Styret ønsker å invitere Evje Bk til deltakelse i KM-lag. Med tanke på lang reiserute for 

Evje Bk til felleskveldene vil kretsen tilby at de får flere hjemmekamper.  

 

9) Spillested for kretsserien ble diskutert. Grimstad regnes som mest sentrale plass, men styret 

ønsker framover også å arrangere noen kretskamper andre steder. 

 



10) Sylvester foreslår å opprette en Facebook-side for kretsen. 

 

11) Geir-Atle har forfattet et skriv for rekrutterings-utvalgets strategi. Styret diskuterte flere 

tiltak. John Arthur kunne fortelle at flere småbarns-foreldre har vært i kontakt med ham om 

kortklubben på Hisøy. Han tenker å starte opp igjen denne. 

 

12) Neste styremøte: Onsdag 11. Mai kl 18.  
 

NB!! Vi ønsker klubbene i kretsen til å kommer med tilbakemeldinger på saker som kretsen tar opp 

på styremøtene. For å bli en bedre organisasjon må vi hele tiden få tilbakemeldinger på det kretsen 

arbeider med. Er det saker klubbene ønsker kretsen skal ta opp send en mail til 

flodebridge@gmail.com 14. dager i forkant av styremøte. 

  

mailto:flodebridge@gmail.com

