
Kontrollkomiteens rapport til Kretsledermøtet 2015 
Denne rapporten er basert på protokoll fra Bridgetinget 2014, referater fra styremøter i NBF, utkast 

til årsregnskap og  på samtaler med  generalsekretærene. Det er lagt vekt på vurdering av graden av 

måloppnåelse for den vedtatte handlingsplan og forholdet mellom budsjett og regnskap. 

Bridgetinget vedtok i 2014 at det for den kommende perioden skulle satses på fire hovedområder: 

1 Kommunikasjon og informasjon 
 
Det viktigste som er skjedd på dette området er overgangen til elektronisk medlemsblad. I tillegg er 

hjemmesidene forbedret, slik at dagsaktuell informasjon stort sett er tilgjengelig og kommunikasjon 

med administrasjonen er enkel.. Vi går ut fra at den nye ordningen blir evaluert, men det skal bli 

interessant å følge med i hvor mange som ønsker bladet i papirutgave – slik tinget åpnet for. Vi kan 

ikke se at dette er realisert og tror mye av besparelsen ville forsvinne om man skulle kjøre med to 

formater. Elektronisk nyhetsbrev er blitt sendt ut hver måned. 

2 Organisasjonsutvikling 
 

Vi kan ikke se at det er skjedd vesentlig utvikling på dette området, noe vi har forståelse for når man 

tar hensyn til det store sykefraværet i administrasjonen og skifte av generalsekretær. Det kan 

konstateres at medlemstallet stabiliseres på omtrent 9000 og at nye kontingentsatser og 

turneringsavgifter ikke synes å ha påvirket medlemstallet negativt. Ellers har styret arbeidet med å få 

til en ordning med sportssjef. 

3 Turneringstilbudet  
 

Her er det ikke skjedd endringer i selve tilbudet, men kvaliteten på arrangementene er nok blitt 

hevet, ettersom flere og flere tar i bruk verktøyet RUTER.  Skillet mellom Bridge som sport og Bridge 

for alle er søkt opprettholdt blant annet med Bridge for Alle- turneringer på Tenerife og på 

Bridgefestivalen.  

4 EM 2015 
 

Dette er selvsagt den viktigste begivenheten i år. Gjennomføringen ledes av et eget aksjeselskap, 

som styret for øvrig planlegger å nedlegge. Regnskapsmessig er aksjeselskapet allerede innlemmet i 

NBFs regnskap.  I følge styrereferat fra 28.2, er påmeldingen hittil som forventet og økonomien 

under kontroll under forutsetning av at deltagerantallet blir omtrent som budsjettert. Staten har 

meldt om en bevilgning på 1M, Sparebanken Nord-Norge stiller opp med 200000 og Tromsø 

kommune har satt av 300000.  Styret inviterer U25 landslaget til å spille for Norge i Åpen klasse.  



  

Økonomiplan,  budsjett og regnskap 
 

Innføringen av nye kontingentformer- og satser har ikke ført til større endringer på inntektssiden, 

men det har vært en del ekstra utgifter ved omleggingen. Underskuddet i 2014 er på 125607 kr. 

Dette er ca 230000 i overskridelse, men langt bedre enn en prognose styret fikk seg forlagt i 

desember. 

NBF Arrangement hadde et underskudd på 267000 for 2014.   Det må antas at med tilskudd fra både 

offentlig og privat hold og deltagelse som budsjettert, vil resultatforbedringen bli betydelig. 

Kontrollkomiteen kjenner ikke til at Styret har planer om større omdisponeringer innen rammen av 

det vedtatte budsjett på Tinget. 

Konklusjon 
  

I en vanskelig periode med mye sykefravær, skifte av Generalsekret ær og EM- forberedelser og en 

viss usikkerhet omkring dette, må det kunne fastslås at viktige arbeidsoppgaver er påbegynt og delvis 

fullført.  Kontrollkomiteen vil derfor anbefale Kretsledermøtets deltagere å si seg tilfreds med 

Forbundsstyrets oppfølging av Bridgetingets vedtak i 2014. 

 

For Kontrollkomiteen 
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