NORSK BRIDGEFORBUND,

ENEBAKKVEIEN 133, 0680 OSLO
Telefon 22 08 17 80, Telefax 22 08 17 85
E - mail: nbf@bridgefederation.no

REFERAT FRA AU-MØTE 11. MARS 1999
Til stede:

Jan Aasen Arne Thomassen, Arne Malm Wangberg, Kirsti Mollatt, Rune B. Anderssen.

1

Nye premier til NBFs mesterskap
Rune B Anderssen viste til møter med flere leverandører av premier, og for de muligheter
som foreligger til premiering:
Vedtak: AU gir administrasjonen fullmakt til å sette i gang med ny premiering for alle
mesterskapene. Medaljer skal erstatte dagens plaketter, samt at de tre første får en premie
(krus, etc) som variere fra år til år. Ny premiering skal fporegå innfor de samme økonomiske
rammer som tidligere premiering.

2

Uttak av landslag i åpen klasse.
Etter innstilling av UK Einar Asbjørn Brenne ble følgende landslag tatt ut til sommerenes EM
på Malta: Jon Sveindal, Arild Rasmussen, Boye Brogeland, Erik Sælensminde, Tor Helness,
Jon-Egil Furunes. NPC: Einar Asbjørn Brenne.

3

Antrekk til spillere og kaptein på landslagene
Kirsti Mollatt foreslo for AU at alle våre landslag burde ha et representasjonsantrekk. Hun
hadde vært i kontakt med Sportmaster AS som anslo prisen til å være ca kr 1.500,- pr.
antrekk.
Forslaget ble godt mottatt, men møtet ble enig om å utsette saken til neste Styremøte.

4

Eventuelt
NM-uke år 2000, arbeidet videre
Arne M Wangberg refererte til TMUs behandling av saken og at TMU hadde gitt Rune B
Anderssen fullmakt til å finne folk til en komite som skulle se stedsvalg samt produsere en
kravspesifikasjon for arrangør og sted. AU ønsker at kvinner og en junior bør være
representert i utvalget.
Jan Aasen vil sende ut forslag til mandat for denne gruppen som vil legges fram for Styret
24. mars.
It-utviklingen i NBF.
Kostnadene med utvikling av programvare vil være større enn først antatt og budsjettert med
i økonomiplanen. Jan Aasen poengterte at dette er en stor sak hvor for eksempel et
eventuelt medlemskap i NIF vil få stor betydning. Styret vil behandle denne saken på et
senere møte.

.

