NBFs Handlingsprogram for perioden
2022-2025 - saksfremlegg
Bakgrunn:
Handlingsprogrammet er styrets forslag til bridgetinget om hvilke saker det skal jobbes med i NBF i
den kommende perioden.
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 tre overordnede målsetninger for den kommende perioden:
❖ Rekruttering av nye medlemmer i henhold til rekrutteringsstrategi
Bridgetinget 2018 vedtok ny rekrutteringsstrategi for Norsk Bridgeforbund. Denne har tre
spesifikke målgrupper; barn og unge – re-rekruttering av gamle medlemmer – voksne som
søker sosial tilhørighet.
I sist periode startet arbeidet med re-rekruttering, men pandemien har gjort at det fortsatt
gjenstår mye potensiale her. Samtidig har satsingen på barn og unge fortsatt. Disse to
målgruppene vil stå i fokus også i kommende periode, og dersom det blir tid og muligheter vil
styret vurdere å starte satsingen på den tredje målgruppen; voksne som søker sosial
tilhørighet.
❖ Kommunikasjon – internt og ekstern i organisasjonen
I forrige handlingsprogram var det planlagt en stor satsing på kommunikasjon. Med bakgrunn
i pandemien og dens utfordringer besluttet styret i forrige periode å heller satse ekstra på
rekruttering i ett år. Våren 2022 er ny stilling i forbundet utlyst med kompetansekrav
innenfor kommunikasjon.
Den nye stillingen 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.
NBF ønsker også å få en større plass i media.
❖ Utvikle forbundets digitale tilbud og infrastruktur
Under pandemien har nettbridgen skutt fart og blitt en del av medlemmenes bridgetilbud.
NBF ønsker å ha en aktiv rolle i nettbridge, både for å være en fortsatt relevant organisasjon,
men også sikre medlemmene et så godt tilbud som overhodet mulig. Styret ønsker også å
utvikle nye og gode digitale løsninger for kretser, klubber og medlemmer.

Styret viser ellers til handlingsprogrammet for andre satsingsområder.
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Styrets innstilling:
Bridgetinget vedtar handlingsprogrammet for 2022 – 2025. Eventuelle innspill som kommer frem
under behandlingen av handlingsprogrammet på bridgetinget tas med i det videre arbeidet.
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