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1. Åpning 

President Jan Aasen ønsket delegatene velkommen til kretsledermøtet 
på Lillehammer, som var organisert som en kombinasjon av formelt 
kretsledermøte og seminar.  
Møtet ble innledet med et minutts stillhet til minne om Baard Baardsen 
og Louis André Strøm. 
 
18 kretser var representert - se vedlagte deltakerliste. 
 
Innkalling: Enstemmig godkjent 
Dagsorden: Punkt 3 ble vedtatt behandlet før punkt 2. Dagsorden 
enstemmig godkjent med nevnte endring. 
Lars Eide ble valgt til ordstyrer og Harald Skjæran til referent. 
 
Lars Eide overtok ledelsen av møtet. 
 
Anne Marit Borg, NBF Buskerud,  Lisbeth K. Glærum, NBF Hordaland og 
Sverre Å. Selfors, NBF Helgeland ble valgt til Redaksjonskomité. 
 

2. Regnskap og årsberetning for 2008 med rapport fra revisor og 
kontrollkomité 
Årsberetningen ble tatt til orientering. 
 
Årsregnskapet ble gjennomgått av Helge Stornes.  
Kretsledermøtet tok regnskapet til orientering. 
 
Revisjonsberetningen og rapport fra kontrollkomité ble tatt til 
orientering. 
 
Helge Stornes gjennomgikk forslag til ny økonomiplan. Hensikten med 
ny økonomiplan er at denne skal samsvare med kvartalsrapportene og 
årsregnskapet, og gjøre det lettere å sammenlikne disse. Et par innspill 
ble gitt. Forslaget til ny økonomiplan sendes ut til kretsene pr. E-post 
sånn at man gis bedre mulighet til å kommentere og komme med 
innspill. 
 
Regnskap 2009 pr 1.5 ble gjennomgått av Helge Stornes. 
 

3. Redegjørelse om styrets arbeid siden Bridgetinget 2008 og styrets 
vurdering av situasjonen i NBF 
Gjennomgang av Jan Aasen, med hovedvekt på styrets arbeid knyttet 
direkte opp mot Bridgetingets 2008 og Handlingsplanen 2009-12. 
Karl Olav Nybø Hansen presenterte BBO Nordic. 
 



4. Handlings- og Økonomiplan 2009-12: 
Underpunktene ble dekket av gjennomgangene under punkt 2-3 
ovenfor og seminardelen.  

 
5. Rådgivende uttalelse 

Kretsledermøtet tar regnskap og årsberetning for 2008 til orientering. 
Økonomistyring og forbundets drift synes å være godt ivaretatt. 
 
Kretsledermøtet oppfordrer styret til å arbeide videre med utviklingen 
av den nye strategien for NBF hvor aktiviteten splittes i 
virksomhetsområder, eksempelvis ”bridge som sport på forskjellig nivå, 
bridge for alle, bridge på internett”. 
 
Kretsledermøtet tar til etterretning at styret senere vil legge fram 
honorarforslag fra valgkomitéen. Herunder bør det vurderes å utforme 
en stipendordning. 
 
Rekruttering og medlemsverving er fortsatt organisasjonens viktigste 
utfordring. Orientering om nytt nordisk opplæringsmateriell tatt til 
etterretning. Forbundet må holde fortsatt fokus på strategi og aktivitet 
for medlemsverving, herunder bevirke til at alle som spiller organisert 
bridge blir medlem av NBF. 
 
Kretsledermøtet slutter seg til forslag om å slå sammen 
organisasjonsdagene og kretsledermøtet i år uten Bridgeting. 
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