Referat fra kretsting OBK 2001-03-13
Møtet holdes på Lille Paris, Sofiemyrvn. 1, Sofiemyr.
Tilstede var:
Styret v/:
P.A. Olsen, Solli, leder
E. Andersen, Sofiemyr, kasserer
S.T Iversen, Sofiemyr, sekretær
J. Walbye, Red Crown, medlem.
Forbundet var representert v/ R.G Bø.
Valgkomité v/ Ø. Jensen, Solli
Klubber som var representert:
Lillestrøm, ett delegat
Follo Pensjonistene, ett delegat
Solli, ett delegat
Frogner, ett delegat
Tilsammen 8 stemmeberettigede.
Møtet åpnes kl. 19:05, P.A Olsen ønsker velkommen
Tidligere gen.sec Kjell Mardal minnes med ett minutts stillhet.
Godkjenning av fullmakter, ok uten at papir er utsendt. OK
P.A. Olsen velges til møteleder
Innkallingen godkjennes.
Dagsorden godkjennes.
S.T. Iversen velges til referent.
Kåre Haug og Kjell Arne Skalstad velges til å undertegne protokoll.
Årsmeldingen behandles.
Kommentarer:
Det er ikke nevnt ledermøtene som OBK har arrangert.
Fullt navn på Follopensjonistenes rep. ved Rådhuset under mottagelsen av
årets utmerkelse for gode idrettsprestasjoner var Laila Fjell.
Pernille Gunnerud og Irene Kragh Eckell har også representert Norge i NBF
Teamet.
Arne Svein Strøm og Anton Olstad vant i double under Veteran EM.
Det ble også medalje i 3-mannslag under dette EM.
Det ble forslått at fremtidige protokoller kan inneholde deltagertall fra

klubbenes turneringer.
Årsmeldingen er blir godkjent med fremkomne kommentarer.
Pause.
E. Andersen gjennomgår regnskapet.
Regnskapet blir ikke kommentert.
Revisors beretning blir gjennomgått og godkjent, med kommentaren:
Revisor har trolig sett på feil tall når han i sin beretning bekrefter resultatet.
Ingen forslag var innkommet.
Årskontigenten for OBK’s klubber forblir kr 500,Osloliga kontigent holdes på 500kr,- per lag.
Oslo liga premiering forblir den samme som tidligere. (1000kr til vinnerlagene i hver
avdeling)
Gjennomgang av budsjett 2001.
Det blir forslått for kommende styre å sette deler av kapitalen på høyrentekonto.
Budsjettet er godkjent..
Pause.
Valg:
Valgkomité v/Ø. Jensen har ikke kandidater til nytt styre.
Det kommer ikke forslag til kandidater fra delegatene.
Det blir foreslått ekstraordinært ting i slutten av april,
Valgkomiteen vil arbeide videre til da.
Tinget heves.
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______________________
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