Vedtekter for NBF Østfold og Follo
Vedtatt av Kretstinget den 14.mars 2018, stadfestet av Norsk
Bridgeforbund den10.april 2018 og gjort gjeldende fra 14.mars 2018.
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KAPITTEL 1
BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR ALLE KRETSER
§ 1-1 Virkeområde
Kretsen er det regionale nivå i organisering og forvaltning av
bridgesporten under Norsk Bridgeforbund, og omfatter alle klubber i
regionen som er medlem av NBF. Det geografiske virkeområde for NBF
Østfold og Follo er fastsatt av Forbundsstyret den 24. mars 1999, og er
beskrevet slik: Klubber hjemmehørende i Østfold og Follo.
§ 1-2 Organisering, formål og oppgaver
Kretsnivået med Kretstinget som øverste myndighet og Kretsstyret som
det utøvende organ skal utøve sin virksomhet i samsvar med det formål
som går fram av NBFs vedtekt § 1-1:
*
Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv
verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
*
Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper
mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et
trygt og godt sosialt miljø.
*
Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på
ulike nivå, klasser og turneringsformer, sammen med kretsene og
klubbene.
*
Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er
sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene.
*
Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard
Kretsens oppgave er å iverksette de tiltak som går fram av NBFs vedtekter, jf. § 9-1, denne vedtektens påfølgende §§, og det NBF for øvrig
pålegger.
Flere kretser kan med forbundsstyrets godkjennelse opprette et felles
regionråd som overlates koordinering av felles interesser og tiltak.
§ 1-3 Medlemskap og kontingent
Alle klubber innenfor kretsens geografiske område som er tatt opp som
medlem i NBF utgjør kretsens medlemsmasse.
Klubbenes kontingent fastsettes av kretstinget.
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§ 1-4 Kretsens rettigheter og forpliktelser
Kretsens rettigheter og forpliktelser i forhold til NBF, klubber og enkeltmedlemmer går fram av NBFs vedtekter kapittel 3.
§ 1-5 Organisatoriske bestemmelser
De organisatoriske bestemmelser som gjelder alle organisasjonsledd går
fram av NBFs vedtekter kapittel 4.
§ 1-6 Representasjon på bridgeting og kretsledermøte
Kretsens delaktighet i bridgeting og kretsledermøte går fram av NBFs vedtekter henholdsvis kapittel 5 og kapittel 8
§ 1-7 Kretstinget
Kretstinget er kretsens høyeste myndighet. Mellom tingene er kretsstyret
høyeste myndighet.
Ordinært kretsting skal holdes hvert annet år innen utgangen av april
måned. Kretstinget kan bestemme at tinget holdes hvert år, jf. § 1-9.
Kretstinget innkalles av kretsstyret senest 4 uker før tinget avholdes.
Begrunnet forslag til kretsting kan fremmes av klubb, kretstingets
oppnevnte komitéer og kretsstyret senest 14 dager før tinget holdes.
Fullstendig dagsorden, beretninger, revidert regnskap, innkomne forslag
og valgkomitéens innstilling skal kretsstyret kunngjøre senest en uke før
tinget holdes.
§ 1-8 Kretstingets sammensetting
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 til 35 medlemmer: 2 representanter
over 35 medlemmer: 3 representanter
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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.
§ 1-9 Kretstingets oppgaver

Kretstinget skal:
*
Godkjenne representantenes fullmakter.
*
Velge dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart etter valget.
*
Godkjenne innkalling og dagsorden.
*
Velge to representanter til å underskrive protokollen.
*
Behandle kretsstyrets beretning for tingperioden og fatte vedtak om
ansvarsfrihet for styret.
*
Behandle avsluttet og revidert regnskap for tingperioden og fatte
vedtak om ansvarsfrihet for styret.
*
Behandle forslag til vedtekter for kretsen, eller endring av vedtekt,
utover basisvedtekten fastsatt av bridgetinget, herunder spørsmål
om kretsting skal avholdes årlig eller annet hvert år, jf. § 1-7.
*
Behandle forslag til regler og bestemmelser om egne mesterskapsturneringer, tiltak og æresmedlemmer.
*
Behandle innkomne forslag.
*
Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingent og avgifter.
*
Foreta valg til følgende tillitsverv i tingperioden.
- Kretsstyreleder
- Nestleder
- Kasserer
- Det antall styremedlemmer og varamedlemmer som går fram av denne
vedtektens § 1-11.
- Valgkomité
- Andre komitéer som kretstinget har opprettet
- Revisor
- Representant(er) til bridgetinget. Valget kan overlates til kretsstyret.
*
Utnevne æresmedlemmer og tildele andre æresbevisninger.
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§ 1-10 Ekstraordinært kretsting
Ekstraordinært kretsting avholdes når kretsstyret, forbundsstyret eller 1/3
av klubbene i kretsen krever det. På ekstraordinært kretsting kan bare
behandles saker som kravet om det ekstraordinære ting omfatter og som
er kunngjort i innkallingen.
§ 1-11 Kretsstyre
Kretsstyret skal ha 6 medlemmer.

(NBFs
medlemmer, jf. § 9-9. Kretstinget kan øke antallet.)

vedtekter

krever

minst

fem

Kretsstyreleder innkaller og leder møtene. Det søkes avholdt minst tre
møter for året. I tillegg skal det avholdes møte når minst tre av styrets
medlemmer krever.
Kretsstyret har ansvar for å:
•
Håndheve organisasjonens vedtekter og bestemmelser og iverksette kretstingets beslutninger samt instrukser fra bridgeting og
forbundsstyre.
•
Besørge løpende forretninger og oppgaver
•
Forvalte kretsens midler og eiendeler.
•
Påse at klubbene sender årsmøteprotokoll og revidert regnskap til
kretsstyret innen fastsatt frist.
•
Forvalte midler og eiendeler fra klubber som blir nedlagt.
•
Oppnevne utvalg etter behov samt utarbeide instruks for disse.
•
Utarbeide og legge fram for kretstinget beretning og revidert
regnskap, og for øvrig forberede alle andre saker som skal behandles på tinget.
Sende utskrift av kretstingets protokoll til klubber og forbunds-styre.
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KAPITTEL 2
SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR NBF Østfold og Follo
§ 2-1 Kretsting
Kretsting holdes hvert år i henhold til § 1-7
§ 2-2 Kretsstyre
Kretsstyret skal ha 6 medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, sekretær
samt to styremedlemmer.
Kretsstyret skal dessuten ha to varamedlemmer.
§ 2-3 Kretsstyrets funksjonstid
Leder og kasserer velges for 2 år av gangen de årene når årstallet er
partall. Nestleder og sekretær velges for 2 år av gangen når årstallet er
oddetall. Avvik fra disse bestemmelsene kan skje i spesielle situasjoner.
Styremedlemmene og varamedlemmene velges for ett år av gangen.
Det nyvalgte kretsstyret tiltrer og konstituerer seg umiddelbart etter at
kretstingets forhandlinger er avsluttet.
§ 2-4 Kretsstyrets møter
Kretsstyret sammenkalles og møtes i henhold til § 1-11.
Varamedlemmene inviteres til alle styremøter, og møter med tale og
forslagsrett. De har stemmerett i den utstrekning de erstatter et medlem
av styret som har forfall.
Dersom minst tre av styrets medlemmer krever et møte (kfr. § 1-11) skal
dette innkalles og holdes innen rimelig tid.
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KAPITTEL 3
OPPLØSNING OG VEDTEKTSENDRING
§ 3-1 Oppløsning
Det går fram av NBFs vedtekter § 2-1 at kretsnivået er en del av NBFs
organisasjon, og at forbundsstyret fastsetter kretsgrensene. Endring av
disse forhold kan ikke foretas på kretsnivå. Det gjelder også kretsens
benevnelse.
§ 3-2 Vedtektsendring
Endring av basisvedtektene (kapittel 1 og 3) kan bare foretas på ordinært
bridgeting, jf. NBFs vedtekter § 13-2.
Endring av punktet i § 1-11 om antallet medlemmer i kretsstyret utover
fem og alle paragrafer under kapittel 2 kan bare foretas på ordinært
kretsting. Vedtak om vedtektsendring på disse punkter er gyldig dersom
2/3 av de møtende representanter stemmer for forslaget.

