NORSK BRIDGEFORBUND,

POSTBOKS 2828, SOLLI, 0204 OSLO
Telefon 22 43 13 56, Telefax 22 55 17 01
E - mail: nbf@bridgefederation.no

REFERAT FRA STYREMØTE 25.- 26. APRIL 1998
Til stede:

Jan Aasen (ikke pkt 17), Arne Thomassen, Ingeborg Harder, Kirsti Mollatt, Ole
K Sara, Einar Andreassen, Vigdis Moen, Harald Skjæran (ikke pkt 7), Randi
Skjæran (pkt 6 og 16), Rune B Anderssen (ikke pkt 7)

Forfall: Svein Aage Jensen, Arne Malm Wangberg, Rolf Borge
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Inn- og utmeldinger
Ut:
Bjerkreim BK, Rogaland, 4 medlemmer
Inn:
Modum og Omland BK, Modum og Omegn, 5 medlemmer,
Ulvik BK, Hardanger og Voss, 16 medlemmer

2

Referater
 Referat fra styremøte 20. - 22. februar 1998, godkjent

3

AU og Presidentskap siden sist
 Presidentskapet har planlagt opplæringsseminaret som skal arrangeres under
Bridgetinget 1998 samt diverse løpende arbeidsoppgaver

4

Statusrapport fra Styrets utvalg og arbeidsgrupper
Styret ønsker å ta opp igjen tråden med at alle utvalgene rapporterer status på
styremøtene. Utvalgslederne rapporterte følgende status:
LU (Ingeborg Harder): Ajour
TU/MPU: Ajour
RU: Kampanjen viktigste sak.
Redaksjonskomitéen: Dessverre var det litt for mange utsettelser på avtalte møter.

5

Statusrapport fra prosjektgruppene
Utsatt til neste møte.

6

Forbundskontorets bemanning og organisering. Nye lokaler.
Jan Aasen startet med å beklage at Randi Skjæran hadde sagt opp stillingen på
Forbundskontoret. Han takket for den store innsatsen hun har lagt ned for Norsk
Bridgeforbund og understreket at det vil bli svært vanskelig å erstatte den enorme
kompetansen hun besitter.
Det var bred enighet i Styret om at en i denne situasjonen brukte tid på å vurdere den
kompetansen som finnes i administrasjonen og samtidig vurdere den kompetanse
som eventuelt må besittes før en lyser ut den ledige stillingen.
Vedtak: Presidentskapet får i oppdrag å lage bemanningsplan for
Forbundskontoret samt revisjon av stillingsinstruksen for de ansatte. Styret vil
takke Randi Skjæran for den flotte jobben hun har gjort for NBF gjennom
mange år.
Vedrørende nye kontorlokaler for NBF innledet Jan Aasen med en beskrivelse av
2
arealbehovet for Kontoret. Dette behovet er på 200 - 250 m og skal inneholde
kontorer, utstillingslokale/butikk, møterom/pauserom og lager. Det ble i denne
sekvensen en del diskusjon om en skal leie eller eie, uten at noen bestemmelser ble
gjort. Følgende vedtak ble gjort:

Presidentskapet får i oppgave å koordinere prosessen med å finne passende
lokaliteter for Forbundskontoret. De nye lokalene bør være innenfor en
omkrets av 5 mil rundt Oslo.
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TU-sak 48/98
Denne saken ble avgjort i lukket møte.
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Forslag fra Disiplinærkomitéen om saksbehandlingsrutiner i ankesaker
Vedtak: Styret viser til forslag til nye vedtekter hvor saksbehandlings-rutiner i
slike saker er nøye behandlet. Saken vil evnt. bli behandlet hvis forslag til nye
vedtekter ikke blir vedtatt på årets Bridgeting.
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Rekrutteringskampanjen
Erfaringene med de møter som hadde blitt avholdt med kretsene ble drøftet.
Følgende punkter ble tatt opp:
 Prøve å få kontakt med NRK (Norge Rundt) for å skape blest om kampanjen.
 Arbeide med en generell pressedekning av «Bridgens Dag»
 Presentasjon av kampanjen på internett
 Gi forslag til klubbene om hvilke aktiviteter som kan gjøres i forbindelse med
«Bridgens Dag»
 Gi skikkelig informasjon am når materiellet er klart
 Vi må synliggjøre slagordet «Bridge - et spill for livet» ved at vi får solgt mest mulig
T-skjorter. Her må det lages en salgsstrategi
 Bruke «Norsk Bridge» aktivt
 Bruke Rekrutteringskontaktene i arbeidet. De må innen utgangen av juni ha laget
en virksomhetsplan for arbeidet med kampanjen
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Opplegg for Bridgetinget 1998 og opplæringen av tillitsvalgte
Jan Aasen innledet om lederseminaret som skal avholdes fredagen før Bridgetinget
starter. Dette seminaret bygger på NIFs opplæringsmoduler for tillitsvalgte og er et
tilbud som en håper at mange vil bruke.
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Oppfølging av Handlingsprogrammet
Ikke behandlet.
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NM par
Utsatt til neste møte
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Mesterpoengordningen
En realitetsbehandlet ikke selve forslaget til ny mesterpoengordning, men følgende
vedtak ble gjort i saken:
TU utarbeider en konsekvensanalyse vedrørende mesterpoengsystemet som
skal inneholde svar på følgende spørsmål:
1. Hva var galt med nåværende system
2. Hva blir bedre med det nye systemet
3. Hva betyr dette for NBFs økonomi
Styret ønsker også svar på hvilket syn medlemmene signaliserte i
spørreundersøkelsen gjennomført høsten 1997
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Idrettens verdiarbeid og vår evnt. deltakelse
Jan Aasen innledet om den verdidebatten som var startet innenfor NIF om hvilke
verdier idretten skal representere. Spørsmålet er NBF også skal sette i gang en slik
debatt. Følgende vedtak ble gjort:

Til neste styremøte får Jan Aasen i oppdrag å lage et forslag til hvilke
spørsmål som skal settes på dagsordenen for en debatt om NBFs verdier.
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Internasjonal representasjon
Følgende lag ble uttatt til representasjonsoppgaver i 1998
EM for juniorer: Boye Brogeland, Thomas Charlsen, Gunnar Harr, Christer
Kristoffersen, Nils Kåre Kvangraven, Øyvind Saur og NBC Sten Bjertnes
EM for Skolelag: Stig Roar Hakkebo, Ronny Jørstad, Jørn Ringseth, Stian
Sundklakk, Sverre J. Aall, og NPC Olav Lillebuen
Nordisk Mesterskap åpen klasse: Boye Brogeland, Arild Rasmussen, Jon
Sveindal, Eril Sælensminde og NPC Einar Asbjørn Brenne
Nordisk Mesterskap dameklasse: Anna Malinowski, Sølvi Østmoe og NPC Per
Bryde Sundseth. De to siste parene tas ut medio mai og presidentskap får
fullmakt til å ta ut disse parene.
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Økonomisk status pr. 31.3.98 og brev fra kontrollkomitéen
Vedtak: Regnskap for 1. kvartal 1998 tas til følge. Presidentskap skal utarbeide
prosedyrer for bruk av purregebyr og morarenter
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Forslag til utgiftsrefusjon for presidenten
I denne saken erklærte Jan Aasen seg inhabil og forlot møtet.
Vedtak: Kr 2.000,- gis i direkte utbetaling. Dessuten dekkes 100 tellerskritt pr
mnd samt fast avgift for telefon. Resten dekkes etter regning.
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Nordisk Samarbeid
Norsk Bridgeforbund ønsker et nært samarbeid med de nordiske bridge-forbundene.
Spesielt på utviklingen av bridgemateriell vil et samarbeid være nødvendig for å møte
fremtidig konkurranse i vårt hjemmemarked.
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Internasjonal satsing
Vedtak: NBF ønsker å være representert innenfor internasjonale fora
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Eventuelt
Forslag til ny terminliste.
Vedtak: Vedtas. TU oppfordres av Styret til å være fleksibel med ønsker å
flytting av 4./5. divisjon. TU utarbeider kriterier for når flytting av divisjonshelg
skal godtas, bl.a. med søknadsfrist.
NM par 1998 vedtatt lagt til Fagernes.

