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nade 14. mars 2018.

Leder Finn, I-eHng$nsk€t * ks.mmen

X.Godkj€nnel$e, av represe ntanten es,fultmahter.
n4 fu lt må Bef, 6 stenr me ber*ttigede styrersedlern rn e r. Ti l s a m me n 2 0
stem me berettigede de legate r. Registrerte stem meberettiged e d elta kere fra
klubbene: sarpsborg BK - 2 stemmer, Fredrikstad BK - 3 stemmer, Kolbotn
BK- 3 stemmer, Moss BK- 2 stemmer, Gressvik BK - 1 stemme, Drøbak BK-
l stemme, Ski BK- l stemme ogTempo BK- l stemrne.

2. Va:tgav d,lrigent og sekretæ.r,
Finn,Ler'ang,ble valgt sorn dirigent.
Ann,e Hjemmen hte valgl ssm tiefurent.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Det ble opplyst om feil i protokollen fra Kretstinget 2017 hvor det ble skrevet
at §ven Pran var på valg i 2019 i stedet for 2018. Det ble derfor opp til
Kretstinget orn protokollen elter valgkomiteens innstilling skulle følges.

uedtak valgkomiteens innstillirE ble, rredtatt ræd af*lamasjon.

4. Va§ av 2 representanter til å underskrive protokolten.
v,e&akr lftut tkrlsen qg KarlJohan Bisrn, begge h Kslbstrr EK sle

ualgtUl å underskrive protokollen,

5. Kretss§rets årsberetning for 2017.
Vedtak Godkjent

å ftegnskap 2017 og budsjett 2018.
Kasserer sven Pran redegiorde for regnskap og budsjett. Han bemerket
et unders,kudd på ca, kr 30.0s0. Årsmøtet rynår dette vargreit siden
hjerte§tårter,eg,Bridgemate H utgiØr ca. kr 32.0m,
Men et underskudd kunne ikke fortsette i det uendetige.

lledtak; Kre§s§ret ble hdt urn å vurdere ism kontingenten til Kretsen sonn
. i dag ut§6r kr 6S pr medlem burde økes. OS i tilfelle hvor mp

burde: kontinge*ten Økes.

ftegnskap og budsjei* godkjent.
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7. Sak fra årsrxøtet g8{7"

Å utrcdefæstaget om å avholde Kretsens års-møte årtrig eller arlilefl hvert år"
Vedtak: Dette går under sak 8.

8. Innkomne forslag.
Forslag til vedækter under kapittel 2 i «Vedtekter for NBF Østfold og Follo».

Det ble stelnt Bver om § Z-r om Kr.etsting shu,lle ho{des:hve* ef}er annet hverl
år med f6lgende stemmer:
For hver år: 18 stemmer
Ir,{&hv.ert år: tr stemme
BIåfik t stemme

Vedtåki. t( § hcldes hwrl år.

Videre ble- følBende vedtak godkjent:

KAPTITTEL2
Særlige bestemmelser for NBF ØstfoU og Follo

§'2 * L Kret§tiilg
K rhgldes hve* åri:hanktd til § t-2.

§Z-2Krebstyre
ffietsstyret ska'l ha.6 medlemrner: Leder, nestlederr lmsserer;selcetær, samt
2 s§remedlernrner.
Kretsstyret skal dessuten ha 2 varamedlemrner.

l

§ 2 - S ketsstyrets funksjonstid,
,Leder ag kass*r,er velges for , år a* g$gen de årene nårr årstallet er partall.
Nestleder og sekretær velges for 2 år av gangen når årstallet er oddetall.
Arnrik fra dlsse bestemmelsene kan skie i spesielle situasjoner.
styremedlemmene og varamedlemmene velgesfor I år avgangen.
Det nyualgte kretsstyret tihrer og konstituerer seg umiddelbart etter at
kreBtingets forhandtinger er avsluttet.
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§ Z- + Kretsstyrets møter
Kre*ssty,ret sanrmenkalks ogIEStes i henhold til § 1-1LVaramedlølrrnene
inrdæres lålln$yrefsfier, o mster med tale ogforslagsrett De har
stårri*ldr§tl i den utstrekning de erstatær et medlem austy.retsum,fiar
frrfall.
Bersammin$ i}åv qfrets mediemmer kr,ever€t iltøte tft{n s I-IQ skal dette
innkalles,eg hol es innen rimelig tid,

som følge av dette vedtaket endres automatisk § i.-11 Kretsstyre, til at
kretsstyret skal ha 6 medlemmer.
Kretstinge,I \redtsk at ovennelnte i kapittel å skulle praktiseres fra dags dato
i påvente av NBF's godkjenning.

9. Valgkomiteens innstilling, valg.

Valgkomiteens innstilling, kasserer: Maria Svae
Benkeforslag: Sven pran

simon Rasmussen ble valgt til å telle stemmer. Totalt 20 stemmer.
L stemmerunde: Maria Svae 9 stemmer

Sven Pran 9 stemmer
Blank 2 stemmer

2 stemmerunde: Maria Svae 8 stemmer
Sven Pran 9 stemmer
Blank 3 stemmer

Vedtak §ven Pran ble valgt til kasserer.

valgkomiteen innstilling, styremedlem; Astrid Lindberg - {6 stemrneri
Benkeforslag: Maria Svae - {g stemmer}

Einar Knutsen - (5 stemmer)

Vedtak: Maria Svae ble valgt til styremedlem.

Valgkomiteens innsti|I ing,styremedlem Anne Grethe Dahl berg-{ L0 stemmer}
Benkeforslag: finar Knutsen - {5 stemmer}

Astrid Lindberg - (5 stemmer)

Vedtakr Anne Grethe Dahlberg ble valgt til ssremedlem.
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Vå'lgktrmiteens i,hnsti,lling, w,rarnedlem ;

Robin Watson trakk seg.
ge,riftefOrsffi ktrid Lindbe,€"

'Sedtalc., 'ld [iMheffi ble rcgsorn yaramedkrn.

Valgkomiteens innstilling, revisor: Simon Rasmussen
Vedtak: Godkient

Valgkomiteens innstilling, valgkomite: Eldbjørg G. Gathe
Vedtak Godkjent

Stlrrets medlemmer er:
Leder: Finn Leiang
Nestleder: Anne Hjemmen
Kasserer;.:§vex Pran i

Styremedlemmer: Jan FØyner

Maria'§uae
Anne Grethe Dahlberg

:V.a-rar$ed,leln nter:, -[an J sltånruasen

Revisor:
Vararevtsofl
Vetgkomtre*:

Åstrid Lifid rg_

Simon Rasmussen

Er.ikSolberg
eldbiørg6.,Gathe
A§trid Thue

,Ovennevnte re,presen&nte.r skaf følge kapr.ttel Z, § Z-3 Kretsstyrets
funksjonstid g.§rrr ble vedtatt underpunktg,
fi retsstyret kanstr'tuerer seJ,y sekr.etær.

Anneff§fir*en
fiefefent

Khut Karlsen KarlJohan Biørn
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