Norsk Bridgeforbund
REFERAT FRA STYRE- og UTVALGS-MØTE PÅ GARDERMOEN 13. – 15. 10. 00
Til stede:

Styret: Jan Aasen, Arne Thomassen, Svein Aage Jensen, Gerd Marit
Harding, Inger Hjellemarken, Einar Andreassen. Ole K Sara møtte etter
siste sak på møtet fredags kveld. Varamedlemmer: Halvor Kalberg, Jan
Guldbrand Ohren og Helge Mæsel.
Rolf E. Olsen, TMU, Ingerborg Harder, Kyrre Tangen og Per Nordland,
LU, Olav Lillebuen og Per B. Sundseth, (lørdag etter lunsj) UIR, Anne
Marit Borg, RU, Arne Aass, UBS, Sigmund Bakke, John-Hallvard
Skoglund, Einar Waade og Christian Bull, ITU.
Fra administrasjonen møtte Julius Moe, Harald Skjæran og Artur
Malinowski. I tillegg møtte Rune Andersen, Tommy Sandsmark og
Svein Markusen under møtet på den 13. oktober.

Styresaker.
Sak 19/00

Evaluering av Norsk Bridgefestival 2000
Forbundsstyret evaluerte Norsk Bridgefestival i plenum, med
utgangspunkt i hovedturneringsleder Tommy Sandsmarks rapport. Denne
ble supplert av lederen for den lokale arrangøren Svein Markussen. Flere
av deltakerne på møtet hadde vært til stede helt eller delvis og ga sine
vurderinger i møtet. Basert på dette utarbeider presidenten en
oppsummering som vedlegges referatet (Vedlegg).

Styrets vedtak

Norsk Bridgefestival 2000 ble evaluert. Presidenten utarbeider et
sammendrag av de punktene som bør vurderes i forhold til neste års
festival. Prosjektgruppen for 2001 bruker resultatet av evalueringen i
planleggingen av neste års festival.

Sak 20/00

Oppnevning av prosjektgruppe for 2001

Styrets vedtak

Norsk Bridgefestival 2001 organiseres som prosjekt etter mal for årets
festival. NBFs styre er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektgruppen har
følgende medlemmer: Julius Moe (prosjektleder), Harald Skjæran, Helge
Mæsel, Rune Strøm og Jan Aasen. Prosjektgruppen suppleres med
følgende medlemmer når disse er avklart: en representant for lokal
arrangør, leder av sponsorkomiteen, og leder av presse/PR-komiteen. På
vegne av styringsgruppen skal Arne Thomassen forestå
økonomioppfølgingen av prosjektet.

Sak 21/00

Tildeling av Norsk Bridgefestival 2002

Styrets vedtak

Intensjonen er å arrangere Norsk Bridgefestival 2002 i Skien, og
presidenten innleder drøftinger med bridgeklubbene i Skien om å være
lokal arrangør. Endelig beslutning om arrangørsted foretas senere.

Sak 22/00

Referat fra forrige styremøte

Styrets vedtak

Referatet ble godkjent

Sak 23/00

Inn og utmeldinger
Tøffelklubben BK og Karasjokk Biljardservice BK har søkt om opptak i
NBF, mens BK Robber’n og Brifo BK har meldt seg ut.

Styrets vedtak

Tøffelklubben BK og Karasjokk Biljardservice BK opptas som
medlemsklubber i NBF.

Sak 24/00

Hendt siden sist
1

Jan hadde fått forespørsel om tildeling av fortjenestemerket til John
Holm fra Juniorklubben, og opplyste at saken var behandlet som
hastesak.
Vedtak: Tildelingen av fortjenestemerket til John Holm ble godkjent
av styret.

2

TMU Liten møteaktivitet siden sist. Ingen spesielle saker
LU Intet spesielt å rapportere
UIR Anna og Anne Lill var uttatt til å representere Europa mot USA
under IOC Grand Prix i Lousanne. Vi må dekke reisekostnadene
over internationalrepresentasjon. Juniorlaget var innbydd til Red Sea
Tournament i Eilat.
Døve Intet spesielt å rapportere
Blinde Ba om at utvalgsnavnet ble endret til
Utvalg for synshemmede.
Rekrutering Intet spesielt å rapportere
NM-V75 for bridgeklubber NM-V75 for bridgeklubber blir arrangert
i ukene 47 – 50.
Vedtak: Tas til orientering.

Sak 25/00

Arbeid i styret, utvalg og kommiteer
Jan innledet med å gå igjennom en del forhold omkring Klubbene i
fokus, å ba gruppene sjele spesielt mot klubbene i sitt arbeid.
Under arbeidsøkten var det satt av en pause hvor Einar Waade
presenterte sitt program for medlemsregistrering og klubbadministrasjon
med muligheter for å automatisere en del oppgaver over internett.

Sak 26/00

Statusrapport regnskap pr. 30.09.00

Styrets vedtak

Pga bemanningssituasjonen har det ikke vært mulig å få klart en
statusrapport. Rapporten beregnes å være klar i løpet av oktober.

(Sakene videre ble behandlet uten administrasjonen til stede)
Sak 27/00

Bemanning på forbundskontoret fremover

Styrets vedtak

Styret støtter generalsekretærens ansettelse av Finn Brandsnes i 100%
stilling. Styret ønsker å gjennomføre en prosess for å avklare den
fremtidige organiseringen av forbundets virksomhet, herunder antall
ansatte. I løpet av prosessen skal det også vurderes hvilke kompetanse
forbundskontoret har behov for, og hvordan prosessen med å ansette ny
generalsekretær skal foretas. I påvente av disse prosessene konstitueres
Julius Moe som generalsekretær frem til 1. september 2001, og
bemanningen på forbundskontoret fortsetter som nå med fire årsverk.

Sak 28/00

Arbeidet med medlemsbladet fra 1.1.2001 /Ansettelse av redaktør

Styrets vedtak

Julius Moe utnevnes som redaktør fra 1.1.2001 og med virkning inntil
videre. I den videre prosessen med organiseringen av forbundskontoret
vil det bli vurdert om stillingen som redaktøren skal lyses ut eksternt. I
henhold til instruksen utnevner redaktøren redaksjonssekretær og
medlemmer av redaksjonen.
Fra behandling i plenum – innhold og profil på Norsk Bridge
Vurdere en ny spørreundersøkelse blant medlemmene og andre
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