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REFERAT FRA STYREMØTE 17. -18. JANUAR 1998 
 
Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Arne Malm Wangberg, Ingeborg Harder,  

Kirsti Mollatt, Ole K. Sara, Einar Andreassen, Vigdis Moen, Rolf Borge (pkt 
1,2,3,8) Erling Åsenden (pkt 1,2,3,8), Rune B Anderssen 

 
Forfall: Svein Aage Jensen 
 
 
1  Inn- og utmeldinger 

Inn: Sand BK, Haugaland, 13 medlemmer. BK Kos, Vest-Finnmark, 12 medlemmer. 
Biri BK, Oppland, 18 medlemmer. Spiren BK, Oslo, 23 medlemmer.  
Ut: Ingen 

 
2 Referater 
 - Referat fra styremøte 15. - 16. november, godkjent 
  
3  AU og Presidentskap siden sist 

� Arne Thomassen intervjuet i NRK om bridge som OL-gren.  
� I forbindelse med at NBF hadde fått avslag på anke om å beholde tillatelser på 

157 automater i NBFs regi, fikk Jan Aasen, Rune B Anderssen og leder for 
«Bridge blant døve», Svein Arne Peterson møte med Statssekretær Ivar Egeberg i 
Kulturdepartementet. Egeberg hadde forståelse for den situasjonen NBF var 
kommet. Resultatet av møtet var ny behandling av vår anke som resulterte i at 
NBF fikk beholde 110 tillatelser i 1998. For 1999 står vedtaket om bare 10 
automater til NBF ved lag. 

� Jan Aasen har på vegne av styret invitert Regjeringen til Bridgetinget og Nordisk 
Mesterskap. 

� Jan Aasen har på vegne av styret søkt Nord-Aurdal Kommune samt Valdres 
Arrangement BA om støtte til de forskjellige NM-arrangement på Fagernes. 

  
 
4  Regnskap 1997  

Foreløpige regnskapstall for 1997 ble lagt fram og Arne Thomassen kommenterte 
tallene med at utgiftssiden var som budsjettert, mens inntektene hadde sviktet. Salg 
av klubb/kretskuponger hadde sviktet med kr 70.000,- , mens inntektene på NBFs 
turneringer viser en svikt på til sammen ca kr 100.000,-. Driften blir imidlertid reddet 
av inntektene fra lotteridriften. 

  Vedtak: Endelig regnskap behandles på styremøtet i februar. 
 
5 Revidert budsjett for 1998 og budsjett for 1999. 

Vedtak: Arne Thomassen og administrasjonen får i oppdrag å se på 
virkningen av kontingentøkning, økning av startavgifter, forhøyning av 
egenandeler ved reise samt økning av salgspris på materiell. Disse 
beregningene skal være klar til møte i februar da budsjettene vil bli behandlet. 
  

6 Handlingsprogram 1998 - 2001 



Jan Aasen kommenterte arbeidet med Handlingsprogrammet for perioden 1998 - 
2001. 

Vedtak: Til neste styremøte skal hvert av styremedlemmene ha gjennomgått 
hvert punkt av  Handlingsprogrammet. Programmet vil bli behandlet på neste 
styremøte. 

 
7 Økonomiplan for 1998 - 2001 

Vedtak: Utsettes til neste møte. 
 
8 Vedtekter  

Styret delte seg i grupper som behandlet utkast til vedtekter før de ble behandlet i 
plenum. Følgende punkter ble behandlet/rettet i plenum: 

� Innholdsfortegnelse skal lages. 
� Presisering av begrepet komiteer og utvalg. Komiteer har fast 

representasjon og er valgt av Tinget. Utvalg er fast og velges av styret i 
NBF. Prosjektgrupper/arbeidsgrupper kan velges av Ting eller Styre til 
definerte prosjekter. 

� §2-1, 2. avsnitt. Ble diskutert om setningen «Hvert fylke er en krets» skal 
ut. Avgjøres i neste møte. 

� §2- 2, 3. avsnitt skal bort. 
� §3, Overskrift rettes til: «Generelle rettigheter og forpliktelser». 
� §3-2, «(regionråd)» skal strykes. 
� § 3-3, «alder» skal strykes. 
� § 4, Ole K Sara ser på fristene for avholdelse av forskjellige Ting til neste 

møte 
� §4-3, «Lovlige innkalt bridgeting, kretsting og årsmøte treffer vedtak..» 
� §4-7, «I NBFs og kretsene styre skal begge kjønn være representert». 
� §5-1, 1. linje, vedtekter i stedet for lover. 
� §5- 2, Til neste møte skal Ole K Sara se på antall representanter som bør 

være for at ikke den demokratiske balansen blir forrykket. 
� §6-1, AU skal bestå av 4 personer. 
� §6-1, 4. avsnitt, 2. setning, «For øvrig kan innkalles de andre 

varamedlemmer samt ledere av utvalg». 
� Under behandlingen av §6 ble det gjort vedtak om at MPU blir nedlagt og 

at saksområdet blir tillagt TU. RU nedlegges og rekruttering blir tillagt styret 
i plenum. 

� Det var stor diskusjon om §7 skal bort i sin helhet. Her ble det enighet om 
at en i neste møte skal se på hvilke ordninger som bør gjelde i 
«mellomåret», om evnt. Kontrollkomiteen bør utvides til 4 personer som 
skal gi en foreløpig godkjennelse av regnskapet. 

� §8-1, 1.linje, «eventuelt med den justering som Styret har fastsatt». 
� §8-6, 1.linje «Kretsstyret skal ha minst 5 medlemmer». Resten skal 

strykes. 
� §8-6, 2. avsnitt, «Det bør søkes avholdt minst 3 møter i året og alltid når 

minst 3 av styrets medlemmer krever det». 
� §9-2, 2. avsnitt, « En person kan være medlem i flere klubber. Kontingent 

til forbund og krets fastsettes av henholdsvis Bridgeting og Kretsting, også 
for de tilfeller at en person er medlem av flere klubber» Resten av avsnittet 
strykes. 

� §11 omarbeides i sin helhet. Straffebestemmelser kommer som et eget 
appendix til vedtektene, men eventuelle forandringer kan kun gjøres med 
2/3-flertall. 

 
9 NM for par. 



 Vedtak: Utsettes til neste møte. 
 
10 Mesterpoengordningen 

Arne Malm Wangberg refererte til den arbeidet som gjøres i MPU for å få til en 
forbedring av dagens ordning. MPU har allerede vedtatt at årets NM-finaler vil få en 
utvidet skala. ¼ av feltet vil få mesterpoeng og vinnerne vil 1/3 av antall par i feltet. 
Dette betyr at NM-mix vil gi 16 FP til vinner med samme antall par som i fjorårets 
finale. Denne beslutning er tatt ut fra de føringer Styret gjorde i sitt høstmøte i 
Tønsberg. Resten av forslaget fra MPU vil bli behandlet i neste styremøte. 

 
11 Rekrutteringskampanje «Bridge - et spill for livet. 

Denne saken ble først behandlet i gruppearbeid. Kampanjer er den viktigste 
enkeltsatsingen til NBF på mange år. RU og generalsekretær skal utarbeide 
kampanjeopplegget. Her kan presidentskap og resten av styret trekkes inn etter 
behov.  I løpet av mars og april skal alle kretser og klubber ha fått presentert 
kampanjen. Til Tinget i juni skal alle kretser ha klart lokale kampanjestaber med 
ansvarlige kampanjeledere som skal ha alt materiell. «Bridgens Dag» skal avholdes i 
månedsskiftet august - september på alle steder hvor det finnes klubber. Til denne 
dagen må alle klubber ha ferdig kursopplegg samt et mottakerapparat for nye 
medlemmer. 
 

12 Orientering fra AU-møte.  
Situasjonen for kontorets ansatte ble belyst. Alle ansatte skal møte styret på neste 
styremøte. 

 
13 Eventuelt. 

� Utvidelse av 1. divisjon for damer. 
Vedtak: Kvaliteten på arrangementene skal økes, men en utvidelse av 
1. divisjon for damer vil tidligst kunne skje fra sesongen 99/00. 

� Prosjekt «Bridge blant døve» 
Vedtak: Prosjektgruppe med Svein Arne Peterson som leder nedsatt. 

� Prosjekt «Bridge blant blinde og svaksynte» 
Vedtak: Prosjektgruppe med Bjørn Skaug som leder nedsatt. 

� Anskaffelse av markedsføringsmateriell. 
Vedtak: Banner til spillelokale, flagg utendørs samt 
oppstillingsbakgrunn for pressefotografering  skal anskaffes innenfor 
en kostnadsramme på kr 30.000,-. 

 
Neste styremøte 20. - 22. februar med start kl. 18.00 fredag 20. februar og beregnet 
avslutning kl 17.00 søndag 22. februar. Til dette møtet skal handlingsprogrammet 
være behandlet i utvalg/komiteer. Alle i styret må forberede innspill som gjerne kan 
oversendes på forhånd.  

 


