
 

 

Protokoll til Kretstinget for NBF Vestfold 31. august 2020 

 

Til stede: 

 

Kretsstyret   Nestleder Vegar Næss, kasserer Bjørn Helgeby,  

   styremedlem Bjørg Tvinnereim, styremedlem Anders Johansson, 

   varamedlem Kåre Heibø, varamedlem Svein Arnt Halvorsen 

Holmestrand BK Simen S. Helgeby 

Horten BK  Elisabeth Groseth 

Larvik BK  Heidi B. Skjæran, Harald B. Skjæran, Lise N. Nordal, Else Mari Heibø, 

Lågen BK  Knut Kiste 

Nøtterøy BK  Knut Kjærnsrød, Arvid Lorentzen, Tor Walle  

Tønsberg BK  Jan Brunsell, Hans Johan Låhne 

Sandefjord BK  Morten Brændvang, Sveinung Rydland 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkjenne representantenes fullmakter. 

Fullmakter godkjent. 

 

2. Valg av dirigent og sekretær. 

Vegar Næss som dirigent og Bjørn Helgeby som sekretær/referent. 

 

3. Godkjenne innkalling og dagsorden. 

Godkjent. Innkalling bør komme på mail i tillegg til hjemmesiden. 

 

4. Velge 2 personer til å underskrive protokollen. 

Simen S. Helgeby og Elisabeth Groseth. 

 

5. Behandle kretsstyrets beretning for 2019 og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret. 

Vedtatt. Manglende referater fra fjorårets styremøter bør legges ut på hjemmesiden. 

 

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

ansvarsfrihet for styret. 

Vedtatt. 

 



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

basisvedtekten fastsatt av bridgetinget, herunder spørsmål om kretsting avholdes årlig 

eller annet hvert år. 

Kretsting vil fortsette med å bli avholdt som før. Dvs. at vi avholder den hvert år, 

mandagen etter at vi har hatt KM Par finale. 

 

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

æresmedlemmer. 

KM Damer vil bli avholdt som egen turnering i 2020/2021 sesongen.  

Kretsstyret har ansvaret for at denne blir gjennomført.  

 

9. Behandle innkommende forslag. 

Nøtterøy BK – 2 års perioder for styremedlemmer: 

Vedtatt. 

Overgangsordning slik at ikke hele styret er på valg samtidig:  

- Leder og ett styremedlem velges for 2 år i 2020. 

- Nestleder, kasserer og ett styremedlem velges for 1 år i 2020. 

Horten BK – KM turneringer lukkes en uke før turneringen starter. 

Vedtatt å gjennomføre følgende endringer så lenge korona trusselen er her og 

kortdublering må foregå minst 5 dager før kortene taes i bruk:  

Arrangør av KM turnering bestemmer sammen med kretsstyret tidsfristen for 

påmeldingen. Kretsen bestiller og betaler for ekstra kortdublering etter avtale med 

arrangør, slik at påmeldingsfristen kan forlenges noe.  

 

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

Kontingenter og avgifter beholdes uforandret.  

Årets regnskap har i praksis dannet budsjettet ved tidligere kretsting, men det var 

enighet om at dette skal fremlegges som egen oppstilling i fremtidige kretsting. 

Kretstinget diskuterte rekruttering, og det ble vedtatt å sette av 50.000 kr til fremtidige 

rekrutteringstiltak. Kretsstyret har ansvaret for behandling og godkjennelse av 

søknadene på disse midlene. 

 

  



11. Foreta valg til følgende tillitsverv i tingperioden: 

- Kretsstyreleder, - Nestleder, - Kasserer og – 3 styremedlemmer. 

- 2 varamedlemmer som går fram av kretsens vedtekt. 

- Valgkomité og andre komitéer som kretstinget har opprettet. 

- Revisor. 

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

Det ble avklart at det er 2 (og ikke 3) styremedlemmer som skal velges. 

 

Kretsstyreleder Heidi B. Skjæran  2 år 

Nestleder  Anders Johansson  1 år 

Kasserer  Bjørn Helgeby   1 år 

Styremedlem  Sveinung Rydland  2 år 

Styremedlem  Ludvig Guldal   1 år 

 

Varamedlem  Kåre Heibø   1 år 

Varamedlem  Svein Erik Kalliainen  1 år 

 

Revisor  Tor Fevang   1 år 

 

Valgkomité:  Vegar Næss   1 år 

   Bjørg Tvinnereim  1 år 

 

12. Utnevne æresmedlemmer og tildele andre æresbevisninger. 

Ingen. 

 

 

 

Med stemmerett møter: 1) Kretsstyrets medlemmer, eventuelt fungerende varamedlem(mer), 

2) Klubbledere og 3) Valgte representanter fra klubber, som skal dokumenteres med fullmakt. 

2 representanter:  Lågen BK, Tønsberg Damebridge. 

3 representanter: Holmestrand BK, Sandefjord BK, Tønsberg BK, Horten BK,  

   Larvik BK og Nøtterøy BK. 

 

 

For Vestfold Bridgekrets:  Bjørn Helgeby (Referent).  Oppdatert 9.9.2020. 

 

 

 

Signering av protokollen: 

 

 

 

Elisabeth Groseth      Simen S. Helgeby 

 

Bjørn sin iPad

Bjørn sin iPad

Bjørn sin iPad

Bjørn sin iPad


