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Saksfremlegg – Handlingsprogram 2018 – 2019 
 

 

 

Bakgrunn: 
Styrets forslag til handlingsprogram for perioden 2018 – 2021 er en videreføring av handlingsplanen 

for 2016 – 2019 som ble vedtatt på Bridgetinget 2016. Merk at styret nå ønsker å omdøpe dette til 

handlingsprogram, endringen er basert på at man ser at man både har strategiske valg og konkrete 

tiltak i programmet. Det vil således kunne sammenlignes med et politisk partis «partiprogram».  

 

Styret vil på tinget ha en gjennomgang av den foregående handlingsplanen og i hvilken grad man har 

fått gjennomført de ulike planen. Dette vil danne grunnlaget for hvilke punkter styret ønsker 

videreført i det nye handlingsprogrammet.  

Overordnet målsetning: 
Styret har to hovedmålsetninger for den kommende perioden: 

 Rekruttering av nye medlemmer i henhold til rekrutteringsstrategi 

I forkant av denne behandlingen har forhåpentligvis tinget vedtatt en ny rekrutteringsstrategi 

for Norsk Bridgeforbund. Implementering og gjennomføring av den nye strategien vil være 

styrets viktigste oppgave fremover.  

 

Samtidig ønsker styret å lage tilskuddsordninger for klubber som driver med 

rekrutteringsarbeid. Klubber kan i dag søke om prosjektmidler gjennom Frifond for 

rekrutteringsarbeid rettet mot barn og unge, men ellers finnes det ikke muligheter. Ved å 

opprette tilskuddsordning(er) vil man legge til rette for at klubber som vil, men ikke 

nødvendigvis har ressursene, bedre kan drive rekrutteringsarbeid.  

 

Tilsvarende ønsker Norsk Bridgeforbund å tiltrekke seg nye klubber. Styret vet at det finnes 

et utall pensjonistklubber og private klubber som er mulige medlemmer av forbundet, men 

at disse i dag ikke har store incentiver for å bli medlem av NBF. Ved å kunne tilby de 

muligheten til å søke midler fra et fond mot å binde seg til for eksempel 5 års medlemskap 

håper styret at det blir mer attraktivt for disse klubbene å søke medlemskap.  

 

 Kommunikasjon – internt og eksternt i organisasjonen 

Kommunikasjon er alfa og omega i en organisasjon, både mellom de ulike 

organisasjonsleddene internt, men også i forhold til omgivelsene. Å kommunisere godt i en 

hverdag preget av enormt med informasjonskilder er krevende, og styret ønsker derfor å 

styrke kompetansen i organisasjonen, og ikke minst sørge for at man har en klar strategi på 

hvordan det skal gjøres.  

 

Styrets innstilling: 
Bridgetinget vedtar handlingsprogrammet for 2018 – 2019. Eventuelle innspill som fremkommer 

under behandlingen av handlingsprogrammet på bridgetinget tas med i det videre arbeidet. 


