
NBF Sogn & Fjordane 
 

Søndag 12. september 1999 vart det avholdt konstituerende kretsting for NBF Sogn og Fjordane i 
Førde. 
 
Her følger saksliste og vedtak gjort på kretstinget. 
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1 Fullmakter: 
 
 Sandane: 2 
 Jølster: 1 
 Gulen: 1 
 Balestrand: 1 
 Høyanger: 2 

 Førde: 2 

 Kretsstyret: 4 

 Gaupne: 1 

 Vik: 1 

 Leikanger: 1 

 Sogndal: 1 

 Sande: 1 

 

 18 fullmakter godkjent 

 
2 Sakliste godkjent 

 

3 Protokollfører: Odd Raad 

Ordstyrer: Dagfinn Lauritsen 

 

4 To til å underskrive protokollen 

Julius Moe og Svein Høyland 

 

5 Vedtak av vedtekter 

Punkt 1-10 er fastsatt av NBF 

Punkt 1-11 er foreslått en representant mer i styret 

Budsjett bør overføres til kasserer 

Punkt 2-1 Bør tillegges siste 12 mnd fra påmeldingsdato (2. avsnitt) og før kvalifisering starter (siste setning) 

 

Vedtektene enstemmig godkjent med de endringer som ble foreslått. 

 

6.1 Kontigent 

NBF har kontingent  kr. 140,- pr. år, Fjordane krins hadde i fjor en kontingent på kr 200,- inkludert forbund og dette 

mener vi skal gi et greit økonomisk grunnlag for vår virksomhet også i den nye kretsen.  Juniorene betaler 

kontingent kun til kretsen. 

Enstemmig vedtatt 

6.2 Sponsoravtale Sparebanken 

Fjordane krins har kortmaskin og ca 4000 kort pr i dag, de siste årene har Sparebanken sponset kortinnkjøp mot 

reklameplass i våre spillelokaler og på kortene, denne avtalen gikk ut i vår. Noe av kortmassen er slitt, i tillegg brant 

det opp ca 400 kortstokker vi hadde utleid i vinter. Utstyret var forsikret og vi fikk erstatning på ca. kr 8.000,- etter 

fratrekk av egenandel på kr. 6.000,- 

Vi har  derfor fremforhandlet en ny femårsavtale med Sparebanken som gir  kr. 25.000,- over en femårsperiode. 

Pengene utbetales straks mot kvittering for innkjøp av kort. Minimumsinnkjøp av trykte kort er 2.500 som med trykk 

vil koste ca. sek. 47.000.- Med skadesummen vil dette da utenom gi en kostnad på ca. kr. 10.000,- 



6.3 Godtgjørelser til styret og andre i kretsens tjeneste 

Det viser seg at det i større og større grad medfører økonomisk utlegg å være tillitsvalgt i organisasjoner, mye av 

utgiftene er i tillegg svært kompliserte å holde oversikt over. Vi foreslår derfor følgende grunnsatser til de valgte 

medlemmene i stedet for lønn til enkeltpersoner som er NBF sin intensjon: 

Leder:  5.000 

Kasserer: 5.000 

Sekretær: 5.000   

Turnering: 5.000 

Ungdom/kurs: 3.000 

Organisering: 3.000 

Pengene er ment å dekke utgifter som er vanskelig å dokumentere, telefon, enkeltvise brev, småkjøring inntil 10km, 

servering ved private møter osv.  Utbetales årlig. 

 

Kjøring i kretsens tjeneste mot regning kr. 2,00 pr kilometer, passasjerer 0,50 pr stk. 

 

Arrangement av turneringer kr. 150,- pr time etter regning for nøkkelpersonell, eller avtalt pris. 

 

Loenfestivalen frie rom, nøkkelpersonell (leder, kasserer, turneringsansvarlig og TL får fritt opphold, de frie 

rommene er doble og man forplikter seg til å dele eller å betale enkeltromstillegg selv. Ønsker man å dele rom med 

noen andre, skal denne personen betale for rommet til kretsen. Andre som hjelper til får timepris for sitt 

engasjement, eventuelt fratrekk for dette på romprisen. For hovedturneringsleder har styret anledning til å inngå 

andre løsninger. 

Enstemmig vedtatt 

 

6.4 Reglement turneringer  

Det foreslås at turneringsreglement som gjaldt Fjordane Bridgekrins opprettholdes, styret avgjør nødvendige  
endringer etter hvilke turneringsformer som vedtas. 
 
Enstemmig vedtatt 



 

6.5 Internett 

Det foreslås at kretsen selv leier serverplass med E-postadresser til styrets medlemmer, dette er i tråd med NBF `s 

forslag og vil gi oss svært gode muligheter for arbeidet i kretsen og vil kunne gi nyttige og forenklende muligheter 

ved påmelding til turneringer, dessuten er det utviklet en del papirmaler for slipper (howell, barometer) som da kan 

lastes ned for bruk i klubbene. Det kan blant annet da bli lagt inn automatiske bekreftelsesrutiner for disse 

påmeldingene. Prisen vil ligge på ca. kr. 3.000.- årlig. 

Et problem har frem til nå vært tilstrekkelig plass  for å legge ut resultat/spillestensiler, også dette vil vi da 

eliminere. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

6.6 Regnskap 

Vi er av den oppfatning at NBF S&F bør investere i et regnskapsprogram med enkle funksjoner for regnskap, 

faktura og kundeoppfølging. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

6.7 Turneringer 

 

Høstmixen, fortsetter som under FBK 

 

FM-par i klubbene, fortsetter som under FBK, men som - Klubbmester NBF S&F  

 

KM-par, fortsetter som under FBK ny sone i indre Sogn 

 

KM-lag, innledende små puljer (2-4 lag men like) lokalt hvor ett lag slås ut inntil åtte lag gjenstår (FM-lag 

modellen), disse spiller alle mot alle over lør-søndag, alle utslåtte lag tilbys monradturnering samme helg og sted. 

Premiering i begge puljer. Kretsstyret finner ønsket pyramide over tre omganger når man har påmeldt antall, det skal 

spilles maksimalt 5 kamper for hvert lag frem til finale. 

 

Det nye styret garanterer at ingen skal spille mer enn 5 kamper. 

 

KM-mix, fortsetter som under FBK 

 

 

Loenfestivalen, fortsetter som under FBK 

 

 

 KM-lag-modellen vedtatt mot 5 stemmer. Resten enstemmig vedtatt. 

 

6.8 Håndbok / Bulletin 

Håndbok er ønskelig i modellen som Sogn har hatt, men en bulletin til klubbene ca. hver annen måned med 

oppdatert stoff resultat, innbydelser og informasjon vil sikkert være formålstjenlig. Kretsstyret avgjør. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

9. Valg  

 

Leder:  Arnt Ola Fidjestøl Leikanger  

Sekretær: Arve B. Røneid  Gaupne 

Kasserar: Asgeir Øvrebotten Florø 

Turneringsans: Geir Engebretsen  Skvist 

Ungd.utval:      Dagfinn Lauritsen Førde 

Organisering: Aud Marit Hage  Sande 

Varamedlem 1: Kai Lille-Homb  Sogndal 

Varamedlem 2: Geir Angedal  Førde 

 

Turneringsutvalg under turneringsansvarlig: 

 Medlem: Morten Søreide  Førde 

 Medlem: Julius Moe  Sogndal 

Materialforv.    Gunnar Gunnarson, Oppstryn, tlf 57877757 (kortsortering) 

 

Ungdomsutvalg under Ungdomskontakt 

 Medlem:  



 Medlem: 

 

Styret finner kandidater 

 

Kvinneutval: 

 Leder:  Synnøve Balevik  Balestrand 

 Medlem: Anne Merete Tefre Førde 

 Medlem: Christine Aagård  Sandane 

 



 

 

Revisorer:  

 1:  Kjell Kvammen  Jølster 

 2:  Geir Hjelmeland  Førde 

 

Valgnemnd:       

 Leder:  Arnar Kvernevik  Sandane 

 Medlem: Kjell Skjeldestad  Sogndal 

 Medlem: Odd Raad  Breim 

 

 

10. Andre saker 

  

 Stadfesting av midler utstyr fra Fjordane Bridgekrins: 

 

  Type         Verdi 

1. Bærbar Datamaskin av typen Compaq       13.500   

2. HP-printer 4000 med duplex (tosidig utskrift)      17.000 

3. Dubleringsmaskin med PC og skjerm       30.000 

4. Dataprogram for turneringer, Willy Brown komplett + Firkløver      2.600 

5. Printer for plastetiketter          2.000 

6. Meldebokser i kasser for 34 bord       10.200 

7. 4000 kortstokker med mapper, kofferter og kasser   162.000 

8. Bridgeklokke           2.000 

Totalt utstyr        239.300 

 

9. Kontanter bank 

10. Fordringer 

11. Gjeld, Opphold Loenfestivalen 2000, G O Tislevoll, S I Høyland stip.     5.000 

12. Gjeld, ihht Regnskap         

 

Total saldoinnleggelse:  

  

 

 Klage til NBF i Aurlandssaken  

  

Det er vår oppfatning at når fylket skal samles til ett bridgerike finner vi det ikke rett av NBF å la Aurland gå til 

Hordaland. Spesielt ikke med de nye veiforbindelsene som er under bygging. 

 

 Det sendes en klage til NBF om dette. 

 

 

 Støtte ved representasjon 

  

 Det foreslås følgende støtte: 

 

1. Tunnel / bomavgift ved kretsting samt refusjon av 1,50 pr kilometer, fratrekt 100 km 

2. Spillere som representerer kretsen i lukkede norske mesterskap får kr. 500 pr døgn/spiller for overnatting  

mellom turneringsdagene. 

3. SM refusjon avstartavgift, 1. divisjon kr. 2.000, 2. divisjon kr 1.000, 3 divisjon kr. 500, Damer kr. 500 

4. Juniorer som deltar i Åpent NM, kr 500 pr spiller 

 

 

Enstemmig vedtatt 


