
Referat frå styremøte i Heimdal BK, 11. Mars, 2015 
 

Stad:    Oskar Skaugs veg 6a 

Referent:   Edgar Østreim, styremedlem 

Til stede:   Inger Hjellemarken, leder 

   Hans Noreng, styremedlem 

   Tage Husby, styremedlem 

   Morten Tilset, vara 

 

Ikke tilstede:  Kjell Ove Helmersen, styremedlem 

   Solfrid Nilssen, vara 

 

Agenda 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

3. Puljeinndeling 

4. Krav til kretsserie – deltagelse i klubb 

5. Støtte deltakelse i U-15 samling. 

6. Planlegge årsmøtet 

7. Eventuelt. 

 

Sak 1/1-15: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Innkalling og dagsorden vart godkjent av alle styremedlemmer uten kommentar. 

 

Sak 2/1-14: Godkjenning av referat fra forrige møte 

 

Referat ble godkjent og signert av deltakere som var til stede. 

 

Sak 3/1-14: Puljeinndeling 

 

Dette gjaldt inndeling i A og B pulje for premiering i hovedturneringene høst og vår. 

Dette er blitt mer komplisert med den nye turneringsformen (poengturnering) da 

deltagelsen variere fra kveld til kveld og faste makkerpar kan oppleve å får forskjellige 

plasser på den individuelle premielista.  

 

Vedtak: 

A pulja fastsettes ut fra resultatene i forrige turnering pluss skjønn. De premierte i B pulja 

i rykker opp i A. Som hovedregel rykker samme antall ned fra A til B, men her må også 

skjønn utvises. Skjønnsmessige avgjørelser nevnt ovenfor, avgjøres av styret. 

Ekstra premie utdeles til beste begynner. 

 

Sak 4/1-15: Krav til kretsserie – deltagelse i klubb. 

 

Dette gjelder hvor mye deltagelse som kreves for å få deltagelse i kretsserien betalt av 

klubben. Den gamle regelen nedfelt i statuttene gikk på et visst antall av klubbens 



turneringer. Dette kan få uheldige utslag med poengturneringene med varierende 

deltagelse. I stedet vil man kreve et visst antall av total antall spillekvelder (eksempelvis 

– 10 av 30) 

Vedtak: 

Inger utarbeider forlag til endring i statuttene som fremlegges for årsmøtet. 

 

Sak 5/1-15: Pkt. 5 i Agenda -Utgår. 

 

Søknad om støtte ikke mottatt. 

 

Sak 6/1-15: Planlegge årsmøtet. 

 

Vedtak: 

 Årsmøte avholdes i forbindelse med spillekveld 9/4 2015 (første torsdag etter påske) 

 

Sak 7/1-15: Eventuelt. 

 

Det ble diskutert tiltak for å inkludere nybegynnerne i lagturneringa (beste laget) som for 

eksempel å danne et fadder-lag. Dette innebærer at etablerte par splittes opp noe som er 

vanskelig for styret å pålegge de etablerte spillerne. Det ble forslått å erstatte 

lagturneringa med singelturnering. Endringen bekjentgjøres på klubbens hjemmeside. 

 

 

 

Edgar Østreim 

referent, 

Oskar Skaugs veg 6a, 11. Mars 2015 

 

 

 

Inger Hjellemarken     Hans Noreng 

 

 

 

 

Edgar Østreim      Tage Husby 

 

 

 

Morten Tilset 


