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REFERAT FRA STYREMØTE (TELEFON) 24. MARS 1999 
 
 

Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Ingeborg Harder, Arne Malm Wangberg, Svein Aage Jensen, Ole K 
Sara, Kirsti Mollatt, Einar Andreassen,  Vigdis Moen,  Rune B. Anderssen.  
 

Forfall: Øyvind Ludvigsen  
 
  
1 Referater 

Referat fra styremøte 12.2.99 
  Vedtak: Godkjent 
Referat fra Styremøte 24.2.99 
  Vedtak: Godkjent 
Referat fra AU-møte 11.3.99 
  Godkjent 
 

2 Inn- og utmeldinger 
Ut: Jaer BK, Follo (10 medlemmer)  
Inn: Ingen 
 

3 NM-uke fra år 2000 
Styret ga sin tilslutning til Jan Aasens forslag til mandat for arbeidsgruppe bestående av Arne 
Thomassen, Arne Malm Wangberg, Per Nordland, Geir Engebretsen, Jorunn Feness, Svein 
Markussen, Sigmund Bakke (Svein H Riisnæs), Harald Skjæran og Rune B Anderssen. Denne 
gruppen skal utrede alle aspekter ved en NM-uke og skal gi sin innstilling  for Styret før 
beslutning tas. 

 

4 Ny Kretsstruktur  
Styret diskuterte de innspill som er kommet fra kretser og klubber på det prinsippvedtak som ble 
gjort i Styremøte 24.2.99 og gjorde prinsippvedtaket endelig med følgende endringer: 

- Buskerud krets forandres  til en sammenslåing av tidligere, Buskerud, Modum og Omegn, 
Ringerike og Hadeland og Hallingdal 

- Valdres går sammen med Oppland, Hedemarken og Glåmdal til én krets. 
 
Under dette punktet gjorde Styret i tillegg følgende enstemmige vedtak: 

- Alle kretsnavn skal starte med NBF 

- En skal starte en prosess med klubber som ligger i yttergrensene om eventuell 
kretstilhørighet. 

- En skal ha klar en evaluering av den nye kretsstrukturen ferdig til Bridgetinget år 2002. 
Kriteriene for evalueringen skal lages ferdig innen 1.9.99. 

- Det som nå skjer er ingen oppløsning, men en fusjon av kretsene. 

- Ny kretsstruktur skal gjelde fra 1.9.99 
   
  
Under behandlingen av dette saken fikk Ole K Sara velfortjent ros for arbeidet han har lagt ned 
på basisvedtektene for klubber og kretser. Styret vedtok følgende: 
Forslag til basisvedtekter enstemmig vedtatt. For kretsene gjøres disse gjeldende fra 1.9.99, mens 
klubbene skal ha innført de nye vedtektene innen 1.8.år 2000. 

 



5 Ny aldersgrense for veteranklassen. 
Vedtak: Fra sesongen 99/00 settes grensen for deltakelse i NM for veteraner til fylte 55 år innen 
årets utgang. 

 
6    EM for studenter 

Vedtak: NBF ønsker å sende et lag til EM for Universitetslag ( European University Teams 
Championships) i Weimar 9. – 15. August 1999. Laget som blir tatt ut får kr 10.000,- til å dekke 
kostnader i forbindelse med mesterskapet. Innstilling av lag gjøres av Sten Bjertnes i samarbeid 
med NBFs kontor. Kostnadene dekkes i post for internasjonal representasjon. 

 
7    Støtte til WBFs juniorcamp 

Vedtak: Kr 10.000, - settes av til støtte for deltakere til WBF juniorcamp. Maks. utbetaling for 
hver deltaker er kr 1.000,- 

 

8  Ansettelse ved NBFs kontor   
Jan Aasen og Rune B Anderssen informerte Styret om den prosessen som er i gang for å 
rekruttere en ny medarbeider på NBFs kontor. Stiilingen skal lyses ut i Aftenposten i tillegg til 
hjemmesidene på nettet samt Arbeidsdirektoratets nettsider. 
 

9  Eventuelt 
Nytt uttak av par til EM for damer: 
Vedtak: NPC Per B Sundseth får fullmakt til å ta ut et tredje par til EM på Malta 
 
Antrekk til landslagsspillere: 
Vedtak: Styret vil arbeide videre med å få antrekk for landslagene i år 2000. Til årets sesong gis 
administrasjonen fullmakt til å få laget golfskjorter med NBFs logo til spillere og ledere. 
 

Neste Styremøte 14. – 16. mai på Quality Fagernes Hotell   
 


