NBFs Handlingsprogram for perioden
2020-2023 - saksfremlegg
Bakgrunn:
Styret forslag til handlingsprogram for den kommende perioden er en videreføring av
handlingsprogrammet for foregående periode, som ble vedtatt på Bridgetinget 2018. Man vil se at
mange av punktene videreføres.
Styret vil på tinget gjennomgå både det gamle og det nye handlingsprogrammet slik at tinget får se
helheten i planverket, samt hva som er gjort den foregående perioden.

Overordnet målsetning:
Styret har to overordnede målsetninger for den kommende perioden, og disse er i stor grad også en
videreføring av målsetningene fra foregående periode. Dette er ikke fordi styret ikke kommer på nye
ideer, men fordi dette er målsetninger innenfor to områder som er særdeles viktig for Norsk
Bridgeforbund.
 Rekruttering av nye medlemmer i henhold til rekrutteringsstrategi
Bridgetinget 2018 vedtok ny rekrutteringsstrategi for Norsk Bridgeforbund. Denne har tre
spesifikke målgrupper; barn og unge – rerekruttering av gamle medlemmer – voksne som
søker sosial tilhørighet.
I løpet av den kommende programperioden ønsker styret å komme i gang med minst en av
de to gjenstående målgruppene, samtidig som man fortsetter satsingen på barn og unge.
 Kommunikasjon – internt og ekstern i organisasjonen
Styret hadde i foregående programperiode planer om å få utarbeidet en
kommunikasjonsstrategi for Norsk Bridgeforbund. Diskusjoner i flertallige styremøter viste at
dette arbeidet var mer krevende og komplisert enn man kanskje så for seg opprinnelig, og at
det kreves særskilt kompetanse for å lage en god strategi.
Styret ønsker derfor å ansette en ny medarbeider som har kommunikasjon som
hovedoppgave. Personen skal være pådriver for å få laget en kommunikasjonsstrategi både
internt og eksternt, og sette denne ut i livet. Samtidig ønsker styret at det lages materiell,
kurs o.l. som også gjør det enklere for hele organisasjonen å bedrive godt
kommunikasjonsarbeid.

Styrets innstilling:
Bridgetinget vedtar handlingsprogrammet for 2020 – 2023. Eventuelle innspill som fremkommer
under behandlingen av handlingsprogrammet på bridgetinget tas med i det videre arbeidet.
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