
Til Bridgetinget 2008 
 
 
 

Forslag på Ragnar Præsttun som president i Norges Bridgeforbund 2008-2010 
 
 

Styret i NBF Oslo ønsker å fremme forslag på Ragnar Præsttun som president for Norges 
Bridgeforbund 2008-2010 
 
 
Præsttun er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bergen 
1970 og arbeider nå som bedriftsrådgiver i Hartmark Consulting as. 

 
 
Ragnar Præsttun er relativt ny i bridgens verden, men har allerede rukket å være tillitsvalgt og leder i 
Bridgekameratene. Først som kasserer 97-99 og senere leder i perioden 2003–2004. 
Bridgekameratene er i dag en av landets største klubber, og en klubb i stadig utvikling. Ragnars 
funksjonstid som leder av klubben ble utført til medlemmenes fulle tilfredshet. 
 
I NBF Oslo har han siden april 2007 vært medlem av fondsstyret som forvalter kretsens formue etter 
salget av Bridgens hus. Ved de to siste kretsting er han blitt valgt til dirigent og har vist seg å være en 
utmerket møteleder. Han har også vært benyttet som revisor. 
 
I begge organisasjoner har han vist at han er en drivkraft som skaper resultater og utvikling. 
 
I tillegg til ovenstående har Ragnar Præsttun  en yrkesmessig bakgrunn og erfaring, som gjør at vi 
ønsker å fremme forslag på ham som president for kommende periode. Vi mener at han vil være en 
svært godt egnet og samlende president i NBF i en periode der konsolidering av oppnådde resultater 
og videre utvikling av organisasjonen må være de fremste oppgaver. 
 
Vi håper vi gjennom denne presentasjonen har klart å begrunne hvorfor vi mener at Bridge-Norge har 
behov for Ragnar Præsstuns kvalifikasjoner, og hvorfor vi foreslår ham som kandidat til 
presidentvervet for perioden 2008 - 2010.  
 
Ragnar Præsstuns kandidatur støttes av enstemmige styrer i landets to største kretser, Østfold og 
Follo, og Oslo. 
 
Ragnar Præsstun er kjent med at dette forslaget vil bli fremmet på Bridgetinget, og har sagt seg villig 
til å stille som kandidat til presidentvervet. 
 
 
 
 
For 
NBF Oslo                                                                                 
 
Tor Henriksen 
Styreleder 
(sign) 
 
 
 
 
Vedlegg CV – Ragnar Præsstun 

Yrkeserfaring 
2001 -   Bedriftsrådgiver, Hartmark Consulting AS 

 
 



2000 - 01 Konsulent / Accenture 

1997 - 00 Adm.- og økonomidirektør, Luftfartsverket 

1993 - 97  Økonomisjef, Oslo Lufthavn AS 

1991 - 93  Økonomisjef, NSB, Servicedivisjonen 

Erfaringsområder 
Lang erfaring fra ledelse i store og komplekse virksomheter, med hovedbasis i økonomiområdet og 
administrative funksjoner, innen både privat og offentlig sektor.  
 
Har gjennomført flere konsulentoppdrag i større virksomheter i inn- og utland 

• Utvikling og implementering av styrings- og rapporteringssystemer  
• Strategiutvikling: Analyse, planlegging og gjennomføring   
• Utvikling av IT-systemer 


