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Protokoll Bridgetinget 2018  
 

Kari-Anne Opsal startet med å holde ett minutts stillhet for Karl Vidar Michelsen. Hun ønsket så 

velkommen til Bridgetinget og holdt en åpningstale. 

Bridgetinget satt kl. 13:23. 

1. Godkjennelse av representantenes fullmakter. 

Totalt 42 delegater er til stede ved start. Ytterligere én delegat er ventet. 

 

2. Valg av dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart. 

Forslag om Asbjørn Davidsen som dirigent og Harald Berre Skjæran som sekretær. Vedtatt ved akklamasjon. 

Asbjørn Davidsen ga litt praktisk informasjon. 

 

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 

Ingen innsigelser fra delegatene. 

Ordstyrer informerte om at punkt 7 tas som siste punkt lørdag. 

Dagsorden vedtatt med ovennevnte endring. 

 

4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen. 

Forslag på Even Morken og Tonje Brogeland. 

Enstemmig vedtatt. 

 

5. Behandling av Forbundsstyrets beretning for 2016 og 2017. 

Årsberetning for 2016 behandlet på Kretsledermøtet 2017. Ingen kommentarer til denne. 

Astrid Steen Lybæk leste opp årsberetning for 2017. 

Kristian Barstad Ellingsen påpekte skrivefeil i navn. 

Johnny Holmbakken tok opp hotellkapasitet på festivalen – for liten kapasitet på hovedhotellet. 

Ingunn Aasebø tok opp temperaturforholdene i hallen – mulig å bedre airconditioning? Generalsekretæren 

svarte at der blir det ingen endring. 

Verina Dahl tok opp rengjøring av toalettene i hallen, generalsekretæren fastslo at det vil bli bedre. 

Kari-Anne Opsal kommenterte rundt arrangement av festival og deltakelse. 

Anne-Bi Fossum takket styret for det de har gjort ved å arrangere festival og for at styret er lydhøre for 

tilbakemeldinger fra organisasjonen. 

Asbjørn Davidsen spurte om arbeidsoppgavene til sportssjefen. Allan Livgård viste til sportsplanen, som er 

publisert på hjemmesiden. 

Kari-Anne Opsal kommenterte innholdet i sportsplanen. 

Trond Odin Rønbeck spurte om styret ikke hadde noe med uttak av landslag å gjøre lenger. Kari-Anne Opsal 

svarte at styret tar ut landslagstropper ved start på året, og da vurderer «good standing». Deretter tar UK i 

samarbeid med sportssjef ut lag til aktuelle mesterskap.  

Astrid Steen Lybæk kommenterte at styret aldri har vurdert bridgeferdighetene til spillerne som er foreslått 

uttatt. 

Allan Livgård kommenterte litt om Funbridge. 

Inger Hjellemarken påpekte at hennes arbeidsforhold ble avslutta i 2018, ikke -17. 

Finn Leiang påpekte at to varamedlemmer mangler i oversikten over styret. 

Astrid Steen Lybæk påpekte at arrangement av Kretsledermøte mangler i årsberetninga. 

Asbjørn Davidsen påpekte at resultatene for U26 var uforståelige. 

Allan Livgård påpekte at Vikersund BKs andreplass i Champions’ Cup mangler. 
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Kontrollkomitéens rapport til bridgetinget. 

Trond Odin Rønbeck redegjorde for komitéens arbeid. 

Gjennomføringsevnen til styret er god. Når frister ikke holdes, gis god informasjon med ny tidsfrist. Komitéen 

er veldig fornøyd med styrets og administrasjonens arbeid og at en god organisasjonskultur gjennomsyrer de 

styrende organene i forbundet. 

 

Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret. 

Vedtak: Styrets beretning for 2016 og 2017 og ansvarsfrihet for styret enstemmig vedtatt. 

 

Tinget hevet:14:16 

Tinget satt: 14:32 

 

6. Behandling av de avsluttede og reviderte regnskap for 2016 og 2017. 

Regnskapet for 2016 ble framlagt på Kretsledermøtet 2016. 

Allan Livgård la fram ei oppsummering av regnskapet for 2017. 

Inger Hjellemarken spurte om hva som har medført økte salgsinntekter. 

Sten Bjertnes svarte at Bridge+More, dubleringsmaskiner, kort og mapper har økt omsetningen. 

Anne Bi Fossum spurte om tapsavskrivningene; Allan svarte at disse gjelder flere år. 

Johnny Holmbakken informerte om at Gjøvik og Vardal BK er utmeldt. 

Anne Bi Fossum spurte om NBF kunne informere kretsene om hvilke klubber forbundet sliter med å få 

kontakt med. 

Egil O. Aarvold lurte på hvilke muligheter kretsene har til å legge ned «sovende» klubber. 

Helge Stanghelle påpekte at ofte skjer utmeldinger direkte til forbundskontoret – disse bør sendes over til 

aktuell krets. 

Margrethe Lindqvist påpekte at klubbene skal sende årsmelding og regnskap til sin krets og at kretsens skal 

gjøre tilsvarende til NBF. Men at dette stort sett ikke skjer. 

Inger Hjellemarken mener at kretsledere må informere klubbene om dette hvert år. 

Asbjørn Davidsen informerte om at en del klubber ikke fører regnskap. 

Anne Bi Fossum fortalte at i NBF Oslo har flere private klubber, hvor den som driver klubben får inntektene 

fra klubbens drift. 

Sven Pran påpekte at vedtektene også gjelder for slike klubber. 

Helge Bremnes mente at man må se på disse bestemmelsene i vedtektene. Små klubber har ikke nok 

personer til å ha et styre, enda mindre å føre regnskaper – de melder seg heller ut av forbundet. 

Inger Hjellemarken påpekte at regnskap og revisjonsberetning er nok til å få momskompensasjon. 

Kari-Anne Opsal kommenterte. 

Allan Livgård gjennomgikk også oppsummeringen i revisjonsberetningen for 2017, og viste hele beregningen 

på prosjektor. 

Inger Hjellemarken spurte om arrangementsstøtte som har økt med 400.000 fra 2016 til 2017. Allan Livgård 

svarte at det skyldes feilføring, kostnader på feil år. 

 

Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret. 

Vedtak: Regnskapene for 2016 og 2017 samt ansvarsfrihet for styret enstemmig vedtatt. 

 

Trond Odin Rønbeck permittert fra Bridgetinget, 41 delegater til stede. 

 

Tinget hevet kl. 15:09 

 

Kurt-Ove Thomassen holdt innlegg om juniorsatsinga på Helgeland. 

Gunn Helness takket Kurt for innlegget og overrakte blomster. 

 

Tinget satt kl. 16:47 
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Karl M. Melkeraaen ankommet Bridgetinget, 42 delegater til stede. 

 

9. Behandle styrets forslag til ny rekrutteringsstrategi for Norsk Bridgeforbund. 

Helge Stanghelle la fram arbeidsgruppas forslag til rekrutteringsstrategi. 

Kari-Anne Opsal takket Helge for framlegginga og arbeidet, og overrakte blomster. 

 

Tinget hevet kl. 17:20 

Tinget satt kl. 17:39 

 

Kari-Anne Opsal la fram styrets innstilling til vedtak. 

 

Følgende hadde ordet: 

Finn Leiang, Helge Stanghelle, Kari-Anne Opsal, Gunn Helness, Helge Bremnes, Sven Pran, Sjur Nedrebø, 

Johnny Holmbakken, Tormod Røren, Astrid Steen Lybæk, Asbjørn Davidsen, Sven-Olai Høyland; Margrethe 

Lindqvist, Kurt-Ove Thomassen 

 

 

7. Utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av andre æresbevisninger. 

Kari-Anne Opsal permitterte dirigent Asbjørn Davidsen og Sven-Olai Høyland, og la deretter på vegne av 

Styret fram forslag om tildeling av NBFs Hederstegn til Asbjørn Davidsen og Sven-Olai Høyland. 

Vedtatt med akklamasjon. 

 

Tinget hevet kl. 18:51 

 

Tinget satt søndag kl. 10:05 

Karl M. Melkeraaen og Helge Stanghelle permittert. 

40 stemmeberettigede delegater til stede. 

 

 

9. Behandle styrets forslag til ny rekrutteringsstrategi for Norsk Bridgeforbund – forts. 

Kari-Anne Opsal innledet til videre diskusjon om styrets forslag til strategiplan og ba om innspill til 

handlingsplanen. 

Følgende hadde ordet: Stig H. Dybdahl, Kurt-Ove Thomassen, Sven-Olai Høyland, Inger Hjellemarken, Egil O. 

Aarvold, Verina Dahl, Kari-Anne Opsal, Allan Livgård, Asbjørn Davidsen, Kristian Barstad Ellingsen, Astrid 

Steen Lybæk, Gunn Helness, Sjur Nedrebø, Harald Berre Skjæran 

 

Stig H. Dybdahl foreslo at man burde prioritere lagspilling i starten når det er nye spillere med. Kurt-Ove 

Thomassen og Sven-Olai Høyland kommenterte dette og kom med innspill og å konstruere lag med beste og 

dårligste lag, nest beste og nest dårlige, osv. Og også muligheten til å arrangere lag-Mitchell når man er fullt 

antall bord. 

Inger Hjellemarken kommenterte bruk av handikap med begynnere som deltakere og lag med 

sammensetning som foreslått av Høyland. 

Allan Livgård informerte om skolemesterskap i bridge høsten 2018 og eget opplæringsmateriell i 

sammenheng med dette. 

Asbjørn Davidsen spurte om noen visste nøyaktig hva Nederland hadde gjort riktig for 15-20 år siden som 

har ført til at de har over 110.000 medlemmer i dag. 

Kari-Anne Opsal kommenterte at vi har mye informasjon og lærdom å hente fra andre land. 

Sven-Olai Høyland mente at det var mer relevant å hente informasjon og lærdom fra Danmark enn 

Nederland. 
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Kari-Anne Opsal gikk gjennom punktene i styrets forslag. 

a. Overordnet mål. 

Enstemmig vedtatt. 

 

b. Målgrupper. 

Enstemmig vedtatt 

 

c. Avklare/tydeliggjøre roller i de ulike organisasjonsleddene og etablere samarbeidsstrukturer og 

kommunikasjonslinjer med sikte på rekruttering. 

Følgende hadde ordet: Kristian Barstad Ellingsen og Sven Pran. 

Enstemmig vedtatt med én korrekturkorreksjon. 

 

d. Utvikle tiltrekkende sosiale miljøer i klubbene. 

Enstemmig vedtatt. 

 

e. Etablering av møteplasser for urutinerte spillere. 

Enstemmig vedtatt. 

 

f. Kampanjer for å rekruttere fra utvalgte og rullerende målgrupper. 

Følgende hadde ordet: Sven Pran 

Enstemmig vedtatt. 

 

g. Lokal synliggjøring av bridge med tanke på rekruttering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

8. Behandle innkomne forslag. 

a. Forslag om endring av NBFs vedtekter fra NBF Østfold og Follo, § 10-6. 

Sven Pran presenterte kretsens forslag. 

Enstemmig vedtatt. 

 

b. Forslag om endring av vedtekter fra NBFs styre, §§ 4-3,  5-4 og 9-7. 

§ 4-3: Enstemmig vedtatt. 

§ 5-4: Enstemmig vedtatt. 

§ 9-7: Enstemmig vedtatt. 

 

c. Forslag om endring av vedtekter fra NBF Oslo. 

Anne Bi Fossum trakk forslaget på vegne av NBF Oslo. 

 

d. Forslag om definisjon av juniorbridgeklubber og satser for disse, fra NBFs styre. 

Gunn Helness framla forslaget på vegne av styret. 

Følgende hadde ordet: Asbjørn Davidsen, Are Utvik, Gunn Helness, Tormod Røren, Sjur Nedrebø, 

Kurt-Ove Thomassen, Allan Livgård, Inger Hjellemarken, Sven Pran, Stig H. Dybdahl, Kari-Anne Opsal 

Kurt-Ove Thomassen foreslo at juniorklubber skulle kunne vedta begrensning på hvem som kan delta 

i klubben. 

Inger Hjellemarken foreslo at ordet «normalt» strykes fra siste setning i siste punkt. Forslaget 

trukket. 

Kurt-Ove Thomassen foreslo å redusere årskontingenten for klubben til kr 0. 

Sven Pran foreslo å sette årskontingenten for klubben til kr 100. 

Kurt-Ove Thomassen trakk sitt forslag og støttet Sven Prans forslag. 
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Punkt 1. Forslag om kr 500 eller kr 100. kr 100 enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 og 3: Enstemmig vedtatt. 

 

Kurt-Ove Thomassen permittert, 39 stemmeberettigede delegater tilstede. 

 

10. Behandle forslag til Handlingsprogram 2018 – 2021. 

Kari-Anne Opsal gikk gjennom status for HP 2016-19, vedtatt på Bridgetinget 2016. Deretter saksframlegget 

for HP 2018-21. 

Tinget hevet kl. 11:40 

Tinget satt kl. 12:49 

Egil O. Aarvold permittert – 38 delegater til stede. 

 

Følgende hadde ordet: Inger Hjellemarken, Allan Livgård, Sven-Olai Høyland, Tormod Røren, Asbjørn 

Davidsen, Lisbeth K. Glærum, Sven Pran, Kari-Anne Opsal, Anne Bi Fossum, Gunn Helness, Astrid Steen 

Lybæk, Inger Hjellemarken, Johnny Holmbakken, Harald Berre Skjæran, Sjur Nedrebø, Stig H. Dybdahl, Jan 

Terje Lofthaug 

 

Inger Hjellemarken spurte om hva som skulle være i appen. Allan forklarte at den er for å forbedre 

kommunikasjonen – vi når i dag ikke medlemmene via nyhetsbrev (få leser dem) eller hjemmesiden. Og 

mange er ikke på Facebook. På sikt kan appen erstatte hjemmesiden. Sven-Olai Høyland foreslo at en app 

kan utvikles av hans studenter ved HiB. Tormod Røren foreslo at appen skulle inneholde løsning for å 

fastsette spilledatoer for NM-kamper. 

Inger Hjellemarken etterspurte tillittsmannsopplæring og reisekasse til kretsens bridgetingdelegater. 

Tormod Røren foreslo en tingordning hvor det er mulig å delta i avstemningene elektronisk – uten å være 

fysisk tilstede. 

 

Anne Bi Fossum la fram følgende forslag fra NBF Oslo: 

1. Styret skal sørge for større åpenhet i disiplinærsaker og sørge for at strafferegimet er i tråd med 

bridgefamiliens rettsoppfatning over tid. 

2. Styret skal bestemme hvem som skal føre tilsyn med overholdelse av behandlingsfrister i doms- og 

disiplinærkomitéen og rapportere til valgkomitéen. 

3. Det skal stimuleres til å få inn flere begrunnede forslag til årets ildsjel ved bl.a. å belønne 

innsendende klubber/kretser 

4. Styret må øke deltagelsen på bridgeting og kretsledermøter for å unngå interessemotsetninger eller 

foreslå å avskaffe egen stemmerett. 

5. Styret må pålegges å sørge for at det nye personvernregimet (GDPR) raskest mulig blir innarbeidet i 

alle ledd i NBF og rådgi klubber og kretser om deres plikter. 

Kari-Anne Opsal foreslo at styret får i oppdrag å følge opp innspillene fra NBF Oslo og komme tilbake til NBFs 

styrende organer på egnet måte. 

Allan Livgård informerte om status for NBF og GDPR. 

 

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt. NBF Oslos forslag med presidentens forslag om implementering 

enstemmig vedtatt. 

 

11. Behandle forslag til Økonomiplan 2018 – 2021, herunder fastsette kontingenter og avgifter. 

Allan Livgård gjennomgikk saksframlegg og økonomiplan.  

Johnny Holmbakken foreslo å senke medlemskontingenten mest mulig og øke serviceavgiften. 

Følgende hadde ordet: Johnny Holmbakken, Ingunn Aasebø, Tormod Asbjørn Davidsen, Are Utvik, Kari-Anne 

Opsal, Kristian Barstad Ellingsen, Inger Hjellemarken, Astrid Steen Lybæk, Helge Bremnes, Allan Livgård, 

Gunn Helness, Jan Terje Lofthaug, Sven-Olai Høyland 
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Kari-Anne Opsal forslo å beholde medlemskontingenten på kr 240 og øke serviceavgiften for klubbspilling til 

kr 16 for 2020 og 2021. 

Vedtak: Styrets forlag til kontingent- og serviceavgiftsatser med endringsforslaget over enstemmig vedtatt. 

Styrets forslag til økonomiplan for 2018-21 enstemmig vedtatt. 

 

Tinget hevet kl. 14:13 

Tinget satt kl. 14:24 

Terje Skjelbred permittert – 37 delegater til stede. 

 

12. Gjøre vedtak om kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt, jfr. § 5-6, bokstav h.  

Vedtak: Kretsledermøtet 2019 tildeles ingen særskilt fullmakt. Enstemmig vedtatt. 

 

13. Valg av tillitsverv i tingperioden 

Dirigent Asbjørn Davidsen la fram valgkomitéens innstilling. 

a. President 

Kari-Anne Opsal valgt ved akklamasjon 

 

b. Visepresident 

Astrid Steen Lybæk valgt ved akklamasjon 

 

c. 5 styremedlemmer til forbundsstyret 

Eva Flått valgt ved akklamasjon 

Anders Holmen Gundersen valgt ved akklamasjon 

Tom Danielsen valgt ved akklamasjon 

Jan Muri valgt ved akklamasjon 

Gunn Helness valgt ved akklamasjon 

 

d. 3 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge 

Tonje Brogeland valgt som 1. varamedlem ved akklamasjon 

Liv-Marit Grude valgt som 2. varamedlem ved akklamasjon 

Stig Dybdahl valgt som 3. varamedlem ved akklamasjon 

 

e. Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert 

rekkefølge, jfr. § 7-2. 

Leder: VK forslag: Trond Odin Rønbeck. Kari-Anne Opsal foreslo Olav Olstad. 

Olav Olstad presenterte seg selv. 

33 stemmer for Olav Olstad, 4 blanke. Vedtak: Olav Olstad valgt. 

Nestleder: Ragnar Askheim enstemmig valgt. 

Medlem: Åse Mogstad valgt ved akklamasjon. 

1. varamedlem: Tommy Elde valgt ved akklamasjon. 

2. varamedlem: Lise Blågestad valgt ved akklamasjon. 

 

f. Disiplinærkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i 

prioritert rekkefølge, jfr. § 7-3. 

Leder: Asbjørn Davidsen 

Nestleder: Stig Vestveit 

Medlem: Erik Eide 

1. varamedlem: Egil Andreas Berg 

2. varamedlem: Jørgen Petter Nermo 

Alle valgt ved akklamasjon. 
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g. Domskomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert 

rekkefølge, jfr. § 7-4. 

Leder: Tolle Stabell 

Nestleder: Sverre Johnsen 

Medlem: Jens Kaltenborn 

1. varamedlem: Asbjørn Anthonsen 

2. varamedlem: Gunn Tove Vist 

Alle valgt ved akklamasjon. 

 

h. Valgkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert 

rekkefølge, jfr. § 7-5. 

Leder: Åse Langeland foreslått av VK. Lisbeth K. Glærum foreslo Sjur Nedrebø 

Følgende hadde ordet: Tormod Røren, Astrid Steen Lybæk, Sven-Olai Høyland, Asbjørn Davidsen, 

Stig H. Dybdahl, Allan Livgård, Kari-Anne Opsal, Johnny Holmbakken, Gunn Helness, Inger 

Hjellemarken, Anne Bi Fossum, Harald Berre Skjæran 

19 stemmer for Åse Langeland, 16 stemmer for Sjur Nedrebø, 2 blanke. Åse Langeland valgt. 

Nestleder: Vegard Brekke valgt ved akklamasjon 

Medlem: Tore Bårdsen valgt ved akklamasjon 

1. varamedlem: Sjur Nedrebø valgt ved akklamasjon 

2. varamedlem: Jan Erik Olsen foreslått av VK, Inger Hjellemarken foreslått av Håvard Moe 

Inger Hjellemarken valgt mot to stemmer. 

Sjur Nedrebø permittert – 36 delegater til stede. 

 

14. Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av revisors honorar. 

Allan Livgård framla styrets forslag og begrunnet dette, 

Styret foreslår Advisor Revisjon AS v/Ann-Marit M. Juvik som ny revisor og at honoraret fastsettes etter 

regning. 

Ingunn Aasebø spurte om det er vanlig at revisorhonorar fastsettes etter regning. Allan Livgård bekreftet at 

det er vanlig. 

Vedtatt ved akklamasjon. 

 

Kari-Anne Opsal takket for tillitten og takket Kristian Barstad Ellingsen og Olav Olstad for innsatsen i styret og 

overrakte blomster. 

 

Kari-Anne ønsket alle vel hjem og avsluttet bridgetinget. 

Tinget hevet kl. 15:02 

 

 

Mastemyr, 3. juni 2018 

 

 

 

Harald Berre Skjæran 

referent 

 

 

Even Morken       Tonje Brogeland 


