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Protokoll kretstinget2O2L for NBF Vestfold

Mondag 20. september, klokken 79.00 i Lorvik BK sine lokoler

Dagsorden:

1. Godkjennerepresentantenesfullmakter
Det ble lagt from fullmokter for:
- Simen Sørlie Helgeby, Holmestrand BK

- Hans Eivind Opsahl, Hege Solli og Håkon Gjeterud, Larvik BK

- Peter Ludviksson og Hons Johan Låhne, Tønsberg BK

- Vegar Næss, Horten BK

Alle fullmoktene ble godkjent.

Det møtte til sammen 78 deltokere til kretstinget

2. Valg av dirigent og sekretær
Heidi Berre Skjærøn ble valgt til dirigent og Ludvig Guldol ble vølgt til sekretær.

3. Godkjenne innkalling og dagsorden
Valgkomiteens innstilling forelå ikke før mandag 20. september. lvedtektenes § 7-7 om
kretstinget fromgår: «Fullstendig dogsorden, beretninger, revideft regnskop, innkomne

forslog og valgkomitåens innstilling skal kretsstyret kunngjøre senest en uke før tinget
holdes.»

Dirigenten tok opp til votering om kretstinget ville behandle punkt 70 om valg selv om
valgkomiteens forslag forelå først 20. september. Kretstingetvedtok enstemmig å behandle

volgkomiteens forslag under punkt 10 på dogsorden.

4. Velge to personer til å underskrive protokollen
Elisabeth Groseth og Simen S Helgeby ble valgt til å signere protokollen

5. Behandle kretsstyret beretning for 2019 og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret
Styrets beretning ble enstemmig godkjent med to tillegg:
- Vestfold 3 med Helgeby-Helgeby-lndlagen-Honsen-Lærum-Gron,nr. 5 i 3. divisjon ovd. l
- Skjæran-Syversen, Lorvik BK ble nr. 79 i NM por

Kretstinget i nnrøm met kretsstyret o nsva rsfrihet.

6. Behandle avsluttet og revidert regnskap for tingperioden og fatte vedtak om ansvarsfrihet
for styret
Regnskapet ble enstemmig vedtott



7.

8.

9.

Behandle forslag til regler og bestemmelser om egne mesterskapsturneringer, tiltak og

æresmedlemmer
Det var ikke kommet inn forslog
Behandle innkommende forslag
Kretsstyret la from forslag til ny orgonisering ov KM Porfro og med 2022. Forsloget ble

enstemmig vedtatt.
Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingent og avgifter
Konti ng e nte r o g avg ifte r be h o I d e s ufo ro n d ret.

Kossereren la fram forslog til budsjett som ble enstemmig godkjent.

Foreta valg til følgende tillitsverv i perioden:

- Leder, nestleder, kasserer og to s§remedlemmer
- To varamedlemmer
- Valgkomite og Øvrige komiteer opprettet av kretstinget
- Revisor

- Representanter til bridgetinget. Valget kan overlates til kretsstyret

10.

Kretsstyreleder

Nestleder

Kasserer

S§remedlem

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

Revisor

Valgkomit6:

Heidi B. Skjæran 1år

Elisabeth Groseth 2 år

BjØrn Helgeby 2 år

Sveinung Rydland 1år

Ludvig Guldal2 år

Anders Johansson 2 år

Vegar Næss 2 år

Tor Fevang 2 år

Espen Ringdal Andersen 2år

Hans Johan Låhne 1 år

For Vestfold bridgekrets: Ludvig Guldal, referent

Signering av protokollen :


