Vedlegg 5 D

Forslag til endring av medlemskap i NBF
Fra Farsund BK (se vedlegg 5 C) har NBF mottatt forslag til endring av vedtektenes
bestemmelser om medlemskap i NBF.
Farsund BK ønsker med sitt forslag at det enkelte medlem kun kan være medlem
i en klubb for å unngå at spillere, uten spesiell tilknytning til klubben – kan
representere klubben i divisjon, kretsmesterskap eller NM for klubblag.
Styrets vurdering
Reglene om medlemskap er omhandlet flere steder i vedtektene og spesielt i § 2-2
”Medlemskap” og likeledes i basisvedtektene som gjelder for alle klubber - § 1-2
”Medlemskap og kontingent” og § 1-3 ”Medlemmenes rettigheter og forpliktelser.”
Likeledes er reglene om medlemskap grunnleggende for forbundets
turneringsvirksomhet – ref. Turneringsreglementet kapitel 1.4.1
”Representasjonsrett.”
Gjeldende regelverk om medlemskap i vedtektene (etablert i år 2000) – ble også
grundig gjennomgått på bridgetinget i 2002 i forbindelse med innføring av
spillerlisens.
Ordningen med A- medlemskap ble avskaffet samme år.
Alternativet til valgt løsning som ble vurdert var i hovedsak en løsning etter svensk
modell med direkte medlemskap, hvor ett medlem kan være medlem i flere klubber,
men kun med rett til å representere en klubb i sesongen.
Forslaget fra Farsund BK bryter med gjeldende regelverk som tillater en person å
være medlem i flere klubber og dermed kunne representere disse klubbene med
de rettigheter og forpliktelser dette medfører.
Det er i dag rundt 500 personer som benytter seg av retten til å stå tilsluttet flere
klubber. Forslaget til Farsund BK vil således også ha negative økonomiske
konsekvenser i størrelsesorden 130 000.
Organisasjonsstrukturen i NBF er innrettet mot at klubbene organiserer virksomheten
på lokalt nivå.
Samtidig ønsker NBF å gi et tilbud til typiske turneringsspillere, som av ulike årsaker
– ikke deltar på vanlige spillekvelder i klubb, men som ønsker å delta med andre NBF
medlemmer bosatt andre steder. Dette medfører økt aktivitet i forbundet og det
ansees urimelig å kreve lokal tilhørighet som kriterium for medlemskap.
Slike kriterier ville forhindre frie lag- og pardannelser.
Styret ser heller ikke at denne type spillere betyr en økonomisk, eller på annen måte
– belastning for klubben.

Det tilligger imidlertid klubbenes styringsrett å etablere regelverk som forhindrer
medlemskap med rettigheter og muligheter som klubben ikke ønsker. Styret er
opptatt av at lokaldemokratiet skal kunne utøves.
Det fremgår også i Turneringsreglementet, kapitel 1.4.6 at en klubb kan vedta
objektive regler for uttak av representasjonspar/lag. Dette kan ikke begrense
muligheten til å delta til å delta i NBFs turneringer, men vil kunne regulere
par/lagdannelse og økonomiske forhold.
Styrets innstilling
Styret anbefaler ingen endring i forhold til dagens regelverk.

