Forslag til Bridgetinget 2022 –
endring av tidspunkt for avholdelse av Bridgeting

Bakgrunn:
Dagens vedtekter spesifiserer at bridgetinget skal avholdes i juni i partallsår. Pandemien har vist oss
at det kan komme ting i veien, og i 2022 er det stor opphopning av internasjonale mesterskap på
våren, som vanskeliggjør avvikling av bridgetinget. Styret ønsker derfor at tidspunktet for avholdelse
av bridgetinget er noe mer fleksibelt enn vedtektene legger opp til.

Fakta:
Tidspunktet for tinget er valgt for å følge en naturlig beslutningsprosess i organisasjonen:
❖ Fortrinnsvis innen utgangen av februar: Årsmøte i klubbene
❖ Minimum annet hvert år i løpet av mars/april: Kretsting
❖ Juni annet hvert år: Bridgeting
Tankegangen er at klubben skal kunne vurdere og vedta standpunkt til saker på kretstinget, og
kretsene tilsvarende til Bridgetinget. Fristen for utsendelse av tingpapirer er derfor 1. april.

Vurderinger:
Styret har bedt om, og fått tillatelse fra kretsene, til å avholde dette tinget i forkant av
bridgefestivalen. Om det er vellykket, så er det kanskje noe styre ønsker å gjenta i fremtiden. Det kan
både øke deltakelsen på tinget, og på festivalen, og slikt sett være positivt for begge. Samtidig skal
man selvfølgelig passe seg for å ikke komme tilbake til samme tendens som i gamle dager, hvor
tinget ble avholdt i sammenheng med NM par, og det var slitne parfinalister som deltok.
Det er vanskelig å finne noen klare negative konsekvenser i at tidspunktet for avholdelse av
bridgetinget er mer fleksibelt. Samtidig skal tinget naturlig komme etter kretsting, og heller ikke så
sent på året at eventuelle vedtak ikke rekker å bli iverksatt før ny sesong (1. september) eller nytt år.
Styret ønsker derfor å endre vedtekten slik at tinget skal avholdes innen 31. august. Det er ikke
foreslått en spesifikk tidligste dato.

Innstilling til Bridgetinget:
Styret foreslår å endre vedtektenes §5-2:
❖ Gammel tekst:
«Ordinært bridgeting skal holdes hvert annet år i løpet av juni måned. Forbundsstyret skal
innkalle til ordinært bridgeting senest 15. januar.
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❖ Ny tekst:
«Ordinært bridgeting skal holdes hvert annet år innen 31. august. Forbundsstyret skal
innkalle til ordinært bridgeting senest 15. januar.
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