Norsk Bridgeforbund
Midt-Trøndelag krets

Trondheim, 13. februar 2015

Til klubbene i Midt-Trøndelag bridgekrets
De som har tale- og forslagsrett (til orientering)

INNKALLING TIL KRETSTING
Det innkalles med dette til kretsting på Bridgehuset, Brattørveita 10, Trondheim lørdag 21.
mars 2015 kl 11:00.
Forslag til saker som ønskes behandlet på tinget, må være kretsstyret v/ leder Inger
Hjellemarken (hjellemarken@gmail.com) i hende senest fredag 13. mars 2013
Fullstendig sakliste og møtedokumenter vil bli lagt ut på kretsens hjemmesider
(mtbridge.org).
Vedlagt følger en oversikt over hvor mange representanter hver klubb kan ha i tillegg til
klubbens leder. Lederen fyller ut fullmaktsskjemaet og tar dette med til møtet.
Vi minner om at alle klubber plikter (se vedtektene) å sende minst en representant på tinget.

Med vennlig hilsen
for styret i NBF Midt-Trøndelag

Inger Hjellemarken
/sign/

Vedlegg: Fullmaktskjema

Norsk Bridgeforbund
Midt-Trøndelag krets

KRETSTINGETS SAMMENSETNING
Ifølge vedtektene har kretstinget følgende sammensetning (med stemmerett):
* Kretsstyrets medlemmer, evt. fungerende varamedlem(mer)
* Klubbledere
* Valgte representanter fra klubbene, som skal dokumenteres med fullmakt etter
følgende skala:
Inntil 24 medlemmer
25-50 medlemmer
Over 50 medlemmer

1 representant
2 representanter
3 representanter

Med tale- og forslagsrett kan møte:
 Representant fra Forbundsstyret
 Æresmedlemmer
 Kretsstyrets varamedlemmer
 Ledere av kretstingets oppnevnte komiteer (innenfor vedkommendes arbeidsområde)
 Revisor med talerett innenfor vedkommendes arbeidsområde
 Andre som innbys av kretsting eller kretsstyre kan gis denne retten

Klubbleder fyller ut skjemaet under og tar det med til kretstinget.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FU LLMAKT
Klubb ______________________________ som har _____ medlemmer, møter
på kretstinget som avholdes den ____________________
med følgende representanter:
Leder (obl.) ____________________________________
og i tillegg
Repr. 1

____________________________________

Repr. 2

____________________________________

Repr. 3

____________________________________

Norsk Bridgeforbund
Midt-Trøndelag krets

Trondheim, 13.2.2015
Til klubbene i Midt-Trøndelag bridgekrets
De som har tale- og forslagsrett (til orientering)
INNKALLING TIL KRETSTING – SAKLISTE OG VEDLEGG
Vi viser til innkalling til kretsting på Bridgehuset i Trondheim lørdag 21. mars 2015 kl 11:00
Sakliste











Godkjenne representantenes fullmakter
Velge dirigent og sekretær
Godkjenne innkalling og dagsorden
Velge 2 representanter til å underskrive møteprotokoll
Behandle kretsstyrets beretning og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret
o Herunder godkjenne beretning fra Stjørdal og Bridgehuset
Behandle avsluttede og reviderte regnskaper og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret
o Herunder godkjenne regnskaper fra Stjørdal og Bridgehuset
Behandle forslag til vedtektsendring
Behandle innkomne forslag
Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingenter og avgifter
o Herunder godkjenne budsjett fra Stjørdal og Bridgehuset
Foreta valg

Husk å ta med utfylt fullmaktskjema.
Med vennlig hilsen
for styret i NBF Midt-Trøndelag

Inger Hjellemarken
/sign/
leder

