UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA
ORDINÆRT BRIDGETING 17.-18. JUNI 2000
Gardermoen Business Hotels
Tinget satt kl 11.00 lørdag 17. juni.
1. Godkjenning av representantenes fullmakter: 47 fullmakter fra 24 kretser
stemmeberettigede styremedlemmer, til sammen 54 stemmeberettigede delegater.
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2. Helge Stanghelle ble enstemmig valgt til ordstyrer og generalsekretær Rune B Anderssen ble
enstemmig valgt til sekretær.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden: Enstemmig vedtatt.
4. Valg av representanter til å underskrive protokollen: Are Guttelvik, NBF Romerike og Hans Jørgen
Bakke enstemmig valgt.
5. Behandling av Styrets beretninger for 1998 og 1999.
Hans Jørgen Bakke ba om at tinget behandlet Styrets beretning og spørsmål om ansvarsfrihet
etter behandlingen av pkt 6 på dagsorden. Dette forslaget falt mot 5 stemmer. Styrets beretning
for 1998 ble tatt opp til votering og enstemmig ble styrets beretning for 1998 samt ansvarsfrihet
for styret vedtatt.
Under behandlingen av styrets beretning for 1999 ønsket Hans Jørgen Bakke å ikke gi
ansvarsfrihet for styret. Tarjei Eck-Hansen støttet ikke Bakke. Følgende hadde ellers ordet: Jan
Aasen, Job Karlsen, Bjørn Sverre Gulheim, Are Guttelvik, Aunøyen.
Beretningen ble deretter enstemmig godkjent og styret bevilget ansvarsfrihet.
6. Regnskapene for 1998 og 1999
Generalsekretæren la fram regnskapet for 1998 som ble tatt opp til votering. Regnskapet ble
enstemmig vedtatt og styret innvilget ansvarsfrihet.
I forkant av framleggelsen av regnskapet for 1999 tok presidenten ordet og beklaget alt rotet som
hadde vært med regnskapet for 1999. I ordskiftet deltok følgende: Bakke, Aunøyen, Gundelach,
Lie, Eck-Hansen, Aasen, Thomassen, Nyheim, Utsi, Magne.
Kontrollkomiteens medlem Bjørn Sverre Gulheim fortalte om det arbeid kontrollkomiteen hadde
utført i forbindelse med oppdagelsen av rotet, mens revisor Kåre Wivestad forklarte hvorfor det
opprinnelige regnskapet ikke kunne godkjennes av ham. Regnskapet for 1999 ble tatt opp til
votering og vedtatt enstemmig.
Vedrørende ansvarsfrihet for styret la Hans Jørgen Bakke fram forslag om å ikke vedta
ansvarsfrihet for styret. Job Karlsen ba om at Tinget skulle innvilge ansvarsfrihet, mens EckHansen hadde en leksjon for Tinget om hva begrepet ansvarsfrihet i virkeligheten betyr. Andre
som deltok i ordskiftet: Wivestad, Moen, Hunsdal og Bakke. Etter Eck-Hansens innlegg ba Bakke
om at Tinget ba ham 3 minutters utsettelse for konferering. Dette ble innvilget og etter pausen ble
forslaget fra Bakke om å ikke innvilge ansvarsfrihet trukket. Vedtaket ble da enstemmig at styret
ble innvilget ansvarsfrihet for det framlagte regnskap for 1999.
Før avslutningen av Bridgetingets første dag vedtok Tinget å behandle sak 14, æresbevisninger.
Styrets forslag om å oppnevne Rolf Johan Olsen til Æresmedlem ble mottatt med akklamasjon av
delegatene som reiste seg for det nye æresmedlemmet.
Forslaget om tildeling av Hederstegn til Knut Koppang ble mottatt med akklamasjon
Forslag om tildeling av Hederstegn til Tor Helness ble mottatt med akklamasjon.
Bridgetingets første dag ble avsluttet kl 16.30

Bridgetingets andre dag satt kl 10.00.
7. Behandling av forslag til endringer av vedtekter og strukturelle organisatoriske endringer
a) Nye displinærvedtekter
Ole K Sara la fram styrets forslag. Leder av Disiplinærkomiteen, Lars Eide, var enig i styrets
forslag med unntak av formuleringen av § 8 c og la fram Disiplinærkomiteens forslag på ordlyd.
Tinget stemte over ordlyden i denne paragrafen og forslaget fra disiplinærkomiteen ble vedtatt
med 35 mot 14 stemmer. Mindretallet stemte på styrets opprinnelige formulering. Vedtak: Styrets
saksframlegg om nye vedtekter enstemmig vedtatt med de endringer foreslått av Lars Eide i
formuleringen av § 8 c som skal lyde: "Det dømmende organ kan beslutte at vedtaket ikke skal
iverksettes før ankefristene er ute eller anken er avgjort."
b) Ole K Sara la fram forslag fra styret om ny §10-5 som omhandler ekstraordinært årsmøte i
klubb. Styrets forslag enstemmig vedtatt.
8. Gjøre vedtak om kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt jfr. §8-1
Hans J Bakke tok ordet i saken. Vedtak: Kretsledermøtet i 2001 gis ikke særskilte fullmakter
9. Innkomne forslag
a) Endring av strukturen for NM for par hvor Arne M Wangberg la fram styrets forslag. I denne
saken tok Tore Bjørn Syvertsen og mente at årets festival burde på 10 plasser, men at det for
senere år burde være færre ekstraplasser. Reidar Johnsen la fra NBF Hordalands syn som gikk
ut på å bevare dagens ordning. Terje Ingvaldsen støttet styrets forslag, men mente at 2 c i styrets
forslag burde endre. Flere tok ordet og støttet styrets forslag, Eck-Hansen, Gowart-Olsen,
Guttelvik, Kaggerud og Kalberg.
Ordstyrer fikk Tingets velsignelse til å gjøre avstemming for hvert enkelt av punktene i styrets
framlegg og saken gikk deretter til votering:
Pkt 1 i styrets forslag om ekstraplasser kvalifisert i forkant av finalen vedtatt med 34 mot 14
stemmer
Pkt 2 i styrets forslag om endringer i kvalifiseringskriteringene til de ordinære plassene vedtatt
med 35 mot 6 stemmer
Ptk 3 i styrets forslag om at justeringer vedrørende NM for par i fremtiden kan gjøres av styret ble
vedtatt med 30 mot 18 stemmer.
b) Ole K Sara la fram forslag fra styret om navneendring til Norges Bridgeforbund. Flere tok ordet
og var mot denne navneendringer. I ordskiftet hadde følgende ordet: Job Karlsen, Are Guttelvik
Tore Bjørn Syvertsen, Trond Kaggerud, Julius Moe, Ole K Sara.
Jan Aasen trakk på vegne av styret forslaget.
10.Behandling av forslag til Handlingsprogram for 2000-2004
Jan Aasen la fram forslaget og ba Tinget gi råd om hvordan en skal utvikle klubbene,
administrasjonen og organisasjonen for øvrig. Trond Magne tok ordet og var kritisk til
medlemsbladet og administrasjonens serviceinnstilling. Ole K Sara tok ordet og understreket at
alle måtte ta et tak for at klubbene skulle utvikle sitt tilbud til medlemmene. Forslaget til
Handlingsprogram ble tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt.
11.Behandling av forslag til økonomiplan, herunder fastsette kontingenter og avgifter
a) Forslag fra styret om justering av kontingenten fra kr 140,- til kr 150,-.
Jan Asen la fram forslaget på vegne av styret og understreket at økningen var i tråd med den
Økonomiplan som var vedtatt av Bridgetinget i 1998. Trond Magne mente at forslaget om
kontingentøkning var dårlig da vanlige klubbspillere ikke får noe igjen for dagens kontingent.
Bakke ba styret se på utgiftssiden. Aasen repliserte at det fortløpende vurderer utgiftssiden. Terje
Lie mente at det var på tide med en vurdering av utgiftene til landslagene. Aasen ba Tinget om
råd, og Eck-Hansen mente at det var nødvendig å bruke penger til landslagene. I ordskiftet som
fulgte tok disse ordet: Gowart-Olsen, Aasen, Hunsdal, Bakke og Lie.
Forslag til økning av medlemskontingent ble deretter tatt opp til votering og styrets forslag til
økning ble vedtatt med 42 mot 11 stemmer

b) Økonomiplan for 2000-2004
Aasen la på vegne av styret forslag om Økonomiplan for årene 2000-2004. Til det utsendte
forslaget ba styret om å øke lønnsbudsjettet med kr 200,000- for hvert år i perioden. Kaggerud
mente at det ikke var en god skikk å legge inn framtidige økninger av kontingenten i en slik plan.
Disse tok ordet: Jan Erik Pettersen, Johnny Reinholdtsen, Gundelach, Lie, Guttelvik, Mollatt
Aasen.
Christel Gundelach la fram at forslag om at økningen på kr 200.000,- i lønn ikke måtte endre
balansen i budsjettet og dekkes innenfor den foreslåtte ramme og ikke redusere egenkapitalen.
Ved voteringen ble dette forslaget vedtatt med 33 mot 16 stemmer. For øvrig ble forslag til
økonomiplan enstemmig vedtatt.
12.Valg av tillitsverv
Leder av Valgkomiteen Roald Mæsel leste opp Valgkomiteens enstemmige innstilling.
Han J Bakke tok ordet og støttet gjenvalg av Jan Aasen som president, men forholdt seg til at
visepresidenten ikke hadde gitt tilfredsstillende svar på de stilte spørsmål i behandlingen av
regnskapene. Han beklaget også at Valgkomiteen ikke hadde alternative kandidater i den
ekstraordinære situasjonen som forelå. Imidlertid hadde ikke Bakke noe forslag til motkandidat,
men ville likevel ha avstemming om vervet som visepresident slik at det ville være mulig å
stemme blankt. Guttelvik foreslo Carsten Gowart-Olsen som kandidat til vervet som visepresident.
Eck-Hansen repliserte at Tinget måtte forholde seg til styret som et kollegium. Hunsdal ville på
vegne av NBF Rogaland ikke støtte kandidaturet til Gowart-Olsen. Lie ba om at NBF Oslo burde
trekke forslaget. Bakke repliserte at forslaget ikke kom fra Oslobenken. Etter forespørsel fra
ordstyrer tok Bakke igjen ordet og ba om utskifting av visepresident. Gowart-Olsen ba Guttelvik
trekke forslaget av ham som kandidat, noe også Guttelvik gjorde. Gjefsen foreslo Gundelach som
kandidat til vervet i kontrollkomiteen i stedet for Valgkomiteens forslag på Bjørn Sverre Gulheim.
Valgene ble avholdt med følgende resultat:
President
Jan Aasen, NBF Hedmark og Oppland, ved akklamasjon
Visepresident: Arne Thomassen, NBF Hordaland, valgt med 40 stemmer. 14 stemte blankt
Styremedlem: Ole K Sara, NBF Vest-Finnmark, ved akklamasjon
Styremedlem: Inger Hjellemarken, NBF Oslo, ved akklamasjon
Styremedlem: Einar Andreassen, NBF Rogaland, ved akklamasjon
Styremedlem: Svein Aage Jensen, NBF Hordaland, ved akklamasjon
Styremedlem: Gerd Marit Harding, NBF Helgeland, ved akklamasjon
1. varamedlem: Halvor Kalberg, NBF Buskerud, ved akklamasjon
2. varamedlem: Jan Gudbrand Ohren, NBF Buskerud, ved akklamasjon
3. varamedlem: Helge Mæsel, NBF Vest-Agder, ved akklamasjon
Kontrollkomite:

Leder Runar Lillevik, NBF Oslo, ved akklamasjon
Bjørn Sverre Gulheim, NBF Østfold og Follo, 31 mot 22 stemmer på Gundelach
Øyvind Ludvigsen, NBF Oslo, ved akklamasjon
1. varamedlem: Trine Furunes, NBF Oslo, ved akklamasjon
2. varamedlem: Arild Rydh, NBF Oslo, ved akklamasjon

Disiplinærkomite: Leder, Lars Eide, NBF Hedmark og Oppland, ved akklamasjon
Nestleder, Asbjørn Davidsen, NBF Hedmark og Oppland, ved akklamasjon
Medlem, Anders Kvisvik, NBF Hedmark og Oppland, ved akklamasjon
1. varamedlem: Jørgen Petter Nermo, NBF Østerdal, ved akklamasjon
2. varamedlem: Åse Karin Grindheim, NBF Hedmark og Oppland, ved
akklamasjon
Domskomite:

Leder, Bjarne Berg, NBF Østfold og Follo, ved akklamasjon
Nestleder, Annelise Asla, NBF Oslo, ved akklamasjon
Medlem, Sverre Johnsen, NBF Oslo, ved akklamasjon
1. Varamedlem: Tulla Lybæk, NBF Oslo, ved akklamasjon
2. Varamedlem: Gaute Kolsberg, NBF Oslo ved akklamasjon

Valgkomite:

Leder: Roald Mæsel, NBF Vest-Agder, ved akklamasjon
Liv Bugge, NBF Hordaland, ved akklamasjon
Helge Stanghelle, NBF Helgeland, ved akklamasjon

13.Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av revisors honorar
Statsautorisert revisor Lasse Birkeland, Oslo valgt ved akklamasjon.
Etter forslag fra Gundelach ble revisors honorar fastsatt til den faktura han presenterer
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
Jan Aasen takket for tilliten og sa at "klubbene i fokus", økonomi og oppbygging av rutiner var de
viktigste oppgavene framover. Han takket dirigent Stanghelle for en god jobb og takket også de
styremedlemmer som forlot styret.
Tinget hevet kl 14.45
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