INNKALLING
KRETSTING NBF OSLO
Onsdag 19. april 2017 klokken 16.30
på «OsloBridgen» i Sinsenveien 47C

DAGSORDEN
1.

Godkjennelse av representantenes fullmakter
NB! Klubber som har flere enn 1 stemme får kun disponere det antall stemmer som
tilsvarer antallet personer fra klubben som møter fram på Kretstinget.

2.

Valg av dirigent og sekretær

3.

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4.

Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

5.

Godkjennelse av Styrets årsberetning 2016 for NBF Oslo; samt fatte vedtak om
ansvarsfrihet for styret

6.

Godkjennelse av regnskap og revisjonsberetning for 2016 for NBF Oslo; samt fatte
vedtak om ansvarsfrihet for styret

7.

Budsjett 2017 (herunder fastsettelse av kontingenter og avgifter)

8.

Forslag fra kretsstyret:

1) NBF Oslo ønsker å minimere bruk av kontanter i kretsen
-

Bankene legger ikke til rette for kontantinnbetalinger lenger
Regnskapsførselen blir dokumentert, kontrollerbar og øker kredittverdighet

NBF Oslo ønsker derfor at alle klubber bruker bankkonto til å overføre bordavgifter
og andre kostnader og at spillere oppfordres til å bruke Vipps/Mobile Pay e.l. for å
betale a) spilleavgift til sine respektive klubber/kretsen og b) ved kjøp «kjøkken».
Kretsen kommer til å gi medlemmer anledning til å betale alle kvelder på forskudd
med en rabatt på kretsarrangementer som går over en viss tid og oppfordrer
klubbene til å gjøre det samme. Det er også forslag om å innføre «klippekort» for
klubbkvelder som forskuddsbetales via (de respektive klubbers) konti.
Forslag til vedtak: «Mellomværende mellom klubber og NBF Oslo skal betales via
kretsens bankkonto».

2) Honorering av etablering av system og regnskapsføring
Kassereren har brukt veldig mye tid på sitt arbeid i 2016 i form av ordinær
regnskapsførsel med betydelig økning i aktivitetsnivå som en følge av drift/utleie av
Sinsen. Det har både måttet etableres et system for regnskapet, kontanter har
måttet håndteres i tillegg til oppfølging Vipps og en solid økning i antall bilag. Det har
videre vært betydelig ekstraordinær innsats knyttet til underslaget som ble avdekket
og forhandlinger/kontrakt etc. for kretsens leieforhold på Sinsen. Derfor foreslår
styret at det totalt avsettes kr 30.000 i regnskapet for 2016 for utbetaling til
kassereren.
Så lenge kretsen drives som et senter for klubbene kommer kasserer stillingen til å
innebære mye arbeid i form av ordinær regnskapsførsel. Styret innstiller derfor på at
det fra og med 2017 skal avsettes kr 20.000 til denne posisjonen slik at arbeidet blir
honorert.
Forslag til vedtak: «Det utbetales kr 30.000 til kasserer for samlet innsats i 2016 og
avsettes inntil videre årlig kr 20.000 til regnskapsførsel for NBF Oslo krets».
3) Håndtering av overskuddslikviditet i driften av NBF Oslo
NBF Oslo genererer allerede en overskuddslikviditet og forventer at dette fortsetter i
årene fremover med økt aktivitet (evt. flere leietakere). Siden Fondet allerede forvalter
pengene til kretsen synes det riktig at disse pengene lånes ut til Fondet og forvaltes på
en likvid måte der. Styrets intensjon er at midlene i Fondet på sikt skal brukes til å
finansiere kjøp av eget spillelokale, men opptjente midler bør settes i arbeid. Likviditeten
som kretsen genererer fremover skal ikke være underlagt restriksjonene for bruk som de
andre midlene er underlagt, og det skal behandles som et rent utlån til Fondet som når
som helst kan kalles tilbake og disponeres fritt.
Forslag til vedtak: «Overskuddslikviditeten i Kretsen utover NOK 50 000 plasseres i
Fondet som forvalter pengene på en likvid måte uten restriksjoner på uttak fra
kretsens side. Midlene skal holdes adskilt fra Fondet for øvrig og all avkastning er
disponibel for kretsen.»
8.

Innsendte forslag

9.

Valg:

Styret: Styreleder, Kasserer, Styremedlem, Styremedlem, styremedlem
Valgkomité: 2 medlemmer fra forskjellige klubber
Fondsstyret: Kasserer fra Kretsstyret i tillegg til 2 medlemmer
Turneringsutvalg: 3 medlemmer
Appel- og autorisasjonsutvalg: 3 medlemmer
Undervisningsutvalg: 3 medlemmer
For Kretsstyret i NBF Oslo
Anne Birgitte Fossum
leder

