
Saksliste: 
l. Åpning 

Innkalling godkjent. 

Protokoll 

OØDK's 28. ORDINÆRE KRETSTING 

Lørdag 12. februar 2022 kl. l 2.00 

Sted: Ulven vei en 12 3D, 0665 Oslo. 

6 klubber var representert i tillegg til 5 medlemmer av kretsstyret. 
City, HDT, King George, Ringerike, TTA og Yorker. 

2. Konstituering 
Roy Brodin ble valgt til møteleder. 

- Frode Andersen -ble valgt til referent. 
Mona-Lisa Brodin og Tone Rommen ble valgt til å underskrive protokoll. 

3. Årsberetning 
Godkjent med et par tilføyelser som vil bli lagt inn i årsberetningen. 

4. Regnskap 
Godkjent. 

5. Innkomne forslag 
l . Presisering av tidsfrist for innkalling til ekstraordinært kretsting. Enstemmig Godkjent. 
2. Tillate at et lag kan spille med l spiller i manko ved uforutsett fravær (KM Lag). 
Alle lag må være fulltallig ved påmelding. Det ble lagt inn et forslag om alle spillere pr lag må 
føres opp ved påmeldingen. Enstemmig godkjent. 
3. Innføring av egne regler angående nyting av alkohol. Enstemrnig godkjent. 
4. Innfør unntak fra kleskode på rankinggivende openturneringer. l blank stemme, 2 for og 3 
imot. Nedstemt. 
5. Innføre egne statutter for rankinggivende openturneringer. 
Det kom inn et benkeforslag om at Statutter for Kretsranking også skal gjelde for 
rankinggivende openturneringer. (Styret hadde laget et forslag/utkast til statutter). 
Benkeforslaget ble enstemmig vedtatt. 

6. Spilleravgifter for kretsturneringene 
Ingen endringer. 

7. Styrehonorarer 
Styret hadde foreslått 6000. Kretstinget økte dette til 10.000 med bakgrunn i at kretstinget 
2021 ble avlyst pga. pandemien og at styret av den grunn hadde sittet et ekstra år. 

8. Budsjett 

Enstemmig godkjent. 



9. Yalg 
Leder: Roy B rodi n (Y orker OC). Val gt for l år. 

Sekretær: Frode Andersen (HOT). Valgt for l år. 
Kasserer: Dag Frode Olsen (Ringerike da1tklubb). Valgt for 2 år. 
Styremedlem l: Anita Hoff (King George). Valgt for l år. 
Styremedlem 2: Tor Andre Kjenner Johansen (TTA). Valgt for 2 år. 
Vara l: Inge Fossum (HOT). Valgt for l år. 
Vara 2: Kari Malmstrøm (Enga Flyers). Valgt for l år. 
Revisor: Inge Martin Berglund (HOT) 
Valgkomite: Tonnod Bakke (TTA) og Tonje Renstrøm (King George). Vara: Hilde Olsen 
(King George). 

10. Avslutning 
Kretstinget ble hevet ca. kl. 15.00 

Sign: ... : ..... \.~.~-~ ..................... . 


