
NBF Sogn og Fjordane      

 

          Nordfjordeid 02 mai 2021 
 
 
 
Til klubbene i Sogn og Fjordane bridgekrets 
De som har tale- og forslagsrett (til orientering) 
 

Innkalling til kretsting 
 
Det kalles med dette inn til kretsting tirsdag 18 mai kl 20. Kretstinget blir denne gangen 
avviklet digitalt på Teams v/ Willy Myhre og han vil sende møtelenke til deltakerne. 
 
Forslag til saker som ønskes behandlet på tinget sendes sognogfjordanebridgekrins@gmail.com 

senest 11 mai. 
 
Fullstendig sakliste og møtedokumenter vil bli lagt ut på kretsens hjemmeside og 
Facebook. 
 
Vedlagt følger oversikt over hvor mange representanter hver klubb kan ha i tillegg til leder i 
klubben.Leder sender fullmakt pr e-post til Willy.Myhre@hvl.no 
 
Med vennlig hilsen  
for styret i NBF Sogn og Fjordane 
 
Inge Aasen 
 
 
 
Vedlegg: Om kretstingets sammensetning og fullmakt 
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Kretstingets sammensetning 
 
I følge vedtektene har kretstinget følgende sammensetning og med stemmerett møter: 
 
 

● Kretsstyrets medlemmer, eventuelt fungerende varamedlem(mer) 
● Klubbledere 
● Valgte representanter fra klubber, som skal dokumenteres med fullmakt, etter 

følgende skala: 
Inntil 18 medlemmer: 1 representant 
19 - 35 medlemmer:  2 representanter  
Over 35 medlemmer 3 representanter 

 
  
   Med tale- og forslagsrett kan møte: 
* Representant for forbundsstyret 
* Æresmedlemmer 
* Kretsstyrets varamedlemmer. 

* Ledere av kretstingets oppnevnte komitéer med tale- og forslagsrett innenfor 
vedkommendes arbeidsområde, jf. NBFs vedtekter §§ 4-1 og 7-1. 

* Revisor med talerett innenfor vedkommende sitt arbeidsområde. 
*  Andre som innbys av kretsting eller kretsstyre kan gis denne rett. 
 
  
  

Klubbleder kan bruke skjemaet under som mal og sender fullmakt pr e-post til 

Willy.Myhre@hvl.no 

 
 

F U L L M A K T 

 Klubb ______________________________ som har _____ medlemmer, møter på kretstinget 

som avholdes den ____________________ med følgende representanter: Leder 

____________________________________  

og i tillegg  

Repr. 1 ____________________________________  

Repr. 2 ____________________________________ 

Repr. 3 ____________________________________ 
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INNKALLING TIL KRETSTING 2021 
 

Sted:  Digitalt møte tirsdag 18 mai kl 20 
  
 
Sakliste: 
 
 

1. Godkjenne representantenes fullmakter 

2. Velge dirigent og sekretær.  

3. Godkjenne innkalling og dagsorden 

4. Velge to represesentanter til å underskrive protokollen 

5. Behandle kretsstyrets beretning for tingperioden og fatte vedtak om ansvarsfrihet 

for styret 

6.  Behandle avsluttet og revidert regnskap for tingperioden og fatte vedtak om 

ansvarsfrihet for styret 

7.  Behandle forslag til vedtekter for kretsen, eller endring av vedtekt, utover  

basisvedtekten fastsatt av bridgetinget, herunder spørsmål om kretsting skal 

avholdes årlig eller annethvert år, jf. § 1-7 

8.  Behandle innkomne forslag 

9. Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingent og avgifter 

10. Foreta valg til følgende tillitsverv i tingperioden: 

  
 - Kretsleder 

 - Nestleder 

 - Kasserer 

- Det antall styremedlemmer og varamedlemmer som går fram av vedtektens  

      § 1-11  

 - Valgkomité 

 - Revisor 

 - Representant(er) til bridgetinget. Valget kan overlates til kretsstyret 

 


