Innkomne forslag til Bridgetinget 2020
Forslag 1 – Sentral innkreving av juniorkontingent
Fra:
NBFs styre
Bakgrunn:
Norsk Bridgeforbund har i de fleste år i perioden 2005 – 2018 mottatt midler til barne- og
ungdomsarbeid gjennom ordningen Frifond Organisasjon.
I 2018 fikk NBF 161 546,- som ble fordelt til 18 klubber som driver juniorbridgearbeid som
driftsstøtte, prosjektstøtte og etableringsstøtte.
Størrelsen på støtten fra LNU blir bestemt ut fra totale antall medlemmer i organisasjonen <25 år,
pluss antall lokallag med minst 5 tellende medlemmer (= medlemmer <25 år som individuelt og
frivillig har betalt en medlemskontingent på minimum 50,- pr kalenderår). Dette har vært en stabil og
sikker inntektskilde til klubber som driver juniorbridgearbeid, og har vært med på å stimulere til nye
prosjekt for og med bridgejuniorer.
I 2019 mistet vi denne støtten etter en kontroll fra LNU, der de ikke kunne finne det bevist at
juniormedlemmene vi rapporterte inn individuelt og frivillig hadde betalt en årskontingent på
minimum 50,-. For å hindre at ordningen blir misbrukt, er kravet at betalingen skal være sporbar ned
til enkeltindividet. Siden NBF krever inn kontingent gjennom klubbene, er det sjeldent mulig å spore
betalingen til enkeltindividet. Kravet er innbetaling via bankkonto, der vi får utskrift, eller egne lister
med underskrift fra medlemmet.
På grunn av dette, har vi i flere år krevd at klubbene skal føre egen manuell medlemsliste over
juniormedlemmer, med dato for innbetaling, sum, fødselsår og underskrift. Dette har vist seg svært
vanskelig å gjennomføre, selv med tydelig informasjon og gjentatte purringer. Det finnes for
eksempel klubber som har årsmøtevedtak på at juniormedlemmer skal fritas for kontingent.
Rutinene begynner å falle på plass for klubbene for mange juniormedlemmer, men når vi nå satser
på at flere klubber skal satse på å få unge medlemmer, er det vanskelig å etablere disse rutinene
tidlig nok i nye klubber til at nye medlemmer i disse klubbene kan komme med på listen over
tellende medlemmer i organisasjonen.
Når vi tar sikte på å vokse, og få minst 700 juniormedlemmer i NBF, vil det åpne seg muligheter for
mer statlig støtte til barne- og ungdomsarbeid. Ungdommens Sjakkforbund mottar i dag ca 1,6
millioner kr i året.
Hvordan kan vi løse dette? Om kontingenten fra juniormedlemmer kreves inn fra NBF sentralt, vil vi
ha full kontroll på hvem som er juniormedlemmer og at vi kan dokumentere innbetalingen. Det vil
også spare klubbene for mye administrasjon i føring av ekstra medlemslister.
Selve betalingen kan løses ved faktura eller krav via egen kategori i VIPPS.
Ulempene ved å endre praksis, er at klubbene vil kreve inn kontingent fra juniormedlemmene, og så
får juniormedlemmet et dobbelt krav. Dette løses ved at klubben betaler tilbake innbetalt
kontingent.
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Forslag:
Juniorkontingenten settes ned til den til enhver tids gjeldende sum for å komme inn under statlige
støtteordninger, i 2020 NOK 50,-, og kontingenten kreves inn fra NBF sentralt.
Følgende setning føyes til vedtektenes § 2-3 Kontingenter og avgifter: Unntak gjelder for medlemmer
<25 år i medlemsåret, der kontingenten kreves inn av NBF sentralt.
Følgende setning føyes til som siste ledd til § 10-2 Medlemskap og kontingent: Unntaket gjelder for
medlemmer <25 år i medlemsåret, der kontingenten kreves inn av NBF sentralt.

Forslag 2 – diverse endringer i vedtektene og basisvedtektene for kretsene
Fra:
NBFs styre (etter innspill fra ulike kretsledere)
a) Kretsstyrets oppgaver – nye punkter i vedtektenes § 9-9 og basisvedtektene for kretser § 1-11:
 Behandle og avgi uttalelse til NBFs styre om søknader fra klubber som ønsker å bli tatt opp
som medlem av NBF.
 Yte bistand til enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer
 Yte bistand til klubbene
 Være kretsens disiplinærmyndighet og utøve denne myndigheten i henhold til NBFs
disiplinærreglement.
Begrunnelse: Punktene følger direkte av NBFs vedtekter §§ 2-2, 3-2 pkt. 3, 9-1 og 12-2 bokstav b.

b) NBFs vedtekter § 9-5 og basisvedtektene for kretser § 1-8
Med stemmerett møter:
Gammel tekst:
a) Kretsstyrets medlemmer, eventuelt fungerende varamedlem(mer).
b) Klubbledere
c) Valgte representanter fra klubber, som skal dokumenteres med fullmakt, etter følgende
skala:
Inntil 18 medlemmer 1 representant.
19-35 medlemmer 2 representanter.
Over 35 medlemmer 3 representanter.
Antall representanter baserer seg på antallet fakturerte medlemmer i foregående år.
Ny tekst:
a) Kretsstyrets medlemmer, eventuelt fungerende varamedlem(mer).
b) Klubbledere, i tilfelle forfall den klubbstyret bemyndiger.
c) Valgte representanter fra klubber, som skal dokumenteres med fullmakt, etter følgende
skala:
Inntil 18 medlemmer 1 representant.
19-35 medlemmer 2 representanter.
Over 35 medlemmer 3 representanter.
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Antall representanter baserer seg på antallet fakturerte medlemmer i foregående år.
Begrunnelse: Dette er i tråd med bestemmelsene for kretsenes representasjon på Bridgetinget, ref. §
5-4.
Med tale- og forslagsrett kan møte:
Gammel tekst:
a)
b)
c)
d)

Representant for forbundsstyret.
Æresmedlemmer.
Kretsstyrets varamedlemmer.
Ledere av kretstingets oppnevnte komitéer med tale og forslagsrett innenfor vedkommende
sitt arbeidsområde, jfr. §§ 4-1 og 7-1.
e) Revisor med talerett innenfor vedkommende sitt arbeidsområde.
f) Andre som innbys av kretsting eller kretsstyre kan gis denne rett.
Ny tekst NBFs vedtekter:
a) Representant for forbundsstyret.
b) Æresmedlemmer.
c) Kretsstyrets varamedlemmer.
d) Ledere av kretstingets oppnevnte komitéer med tale og forslagsrett innenfor vedkommende
sitt arbeidsområde, jfr. § 7-1.
e) Revisor med talerett innenfor vedkommende sitt arbeidsområde.
f) Andre som innbys av kretsting eller kretsstyre kan gis denne rett.
Ny tekst basisvedtekter for kretser:
a)
b)
c)
d)

Representant for forbundsstyret.
Æresmedlemmer.
Kretsstyrets varamedlemmer.
Ledere av kretstingets oppnevnte komitéer med tale og forslagsrett innenfor vedkommende
sitt arbeidsområde, jfr. NBFs vedtekter §§ 7-1 og 9-5.
e) Revisor med talerett innenfor vedkommende sitt arbeidsområde.
f) Andre som innbys av kretsting eller kretsstyre kan gis denne rett.
Begrunnelse: § 4-1 er ikke relevant. §9-5 i NBFs vedtekter er derimot relevant for §1-8 i
basisvedtekter for kretsene.
c) NBFs vedtekter § 9-1 Definisjon og formål
Gammel tekst:
En bridgekrets omfatter alle klubber innenfor den til enhver tid gjeldende kretsgrense, jfr. § 2-1.
Kretsen skal arbeide for det formål som er formulert i denne vedtektens § 1-2 og i henhold til denne
og § 3-4 yte bistand til klubbene og ta seg av fellesskapets interesser innenfor sitt område.

Ny tekst:
En bridgekrets omfatter alle klubber innenfor den til enhver tid gjeldende kretsgrense, jfr. § 2-1.
Kretsen skal arbeide for det formål som er formulert i denne vedtektens § 1-1 og i henhold til denne
og § 3-4 yte bistand til klubbene og ta seg av fellesskapets interesser innenfor sitt område.
Begrunnelse: Henvisninga i gjeldende vedtekter er feil.
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d) NBFs vedtekter § 12-2, bokstav a:
Gammel tekst:
Klubbstyret er klubbens disiplinærmyndighet, jfr. NBFs vedtekter § 10-5, og skal utøve myndighet i
henhold til disiplinærvedtekten.
Ny tekst:
Klubbstyret er klubbens disiplinærmyndighet, jfr. NBFs vedtekter § 10-6, og skal utøve myndighet i
henhold til disiplinærvedtekten.
Begrunnelse: Henvisninga i gjeldende vedtekter er feil.
e) NBFs vedtekter § 12-2, bokstav b:
Gammel tekst:
Kretsstyret er kretsens disiplinærmyndighet, jfr. NBFs vedtekter § 9-6, og skal utøve denne
myndighet henhold til disiplinærvedtekten.
Ny tekst:
Kretsstyret er kretsens disiplinærmyndighet, jfr. NBFs vedtekter § 9-9, og skal utøve denne
myndighet henhold til disiplinærvedtekten.
Begrunnelse:
Henvisninga til § 9-6 i gjeldende vedtekter er feil. Henvisning til §9-9 er i tråd med endringsforslag for
denne paragraf ovenfor.
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