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REFERAT FRA STYREMØTE 17. – 19 MARS 2000
Til stede:

Jan Aasen, Arne Thomassen, Ole K Sara, Svein Aage Jensen, (ikke pkt 1,2,3,11)
Arne Malm Wangberg (pkt 1,2,3,4(delvis) 6,10,11, 12,13,), Kirsti Mollatt (forfall under
deler av pkt 4), Vigdis Moen (forfall under deler av pkt 4), Rune B Anderssen
(referent)

Forfall:

Ingeborg Harder, Einar Andreassen, Øyvind Ludvigsen
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Referater
Styremøte 29. – 30 januar.
Vedtak: Godkjennes

2

Inn- og utmeldinger
Inn: BK 2000,NBF Salten, 20 medlemmer, BK Førsøl 2000, NBF Vest-Finnmark 12
medlemmer
Ut: Snillfjord BK, Sør-Trøndelag, Borkenes BK, Vannvåg BK, BK Tore Hund,
Midnattsli BK, alle NBF Troms og Ofoten’

3

Presidentskapet siden sist
• Presidenten har avtalt seminar om organisasjonsarbeide med NBF Romerike
• President har vært i kontakt med NBF Østerdal vedrørende henvendelse om
medlemsblad/internett
• Generalsekretær har vært på møte med Norges Idrettsforbund om
samarbeidsordninger mellom NBF og NIF
• Mottatt brev fra Jens Auken om bridge som OL-idrett
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Bridgetinget
Styret vedtok å sende ut følgende saker til delegatene til årets Bridgeting innen
fristen 1. april:
•

NM for par: Innstillingen til Bridgetinget vil være tredelt. A) At en for årets NMfinale vil foreslå for Tinget utvidelse av finalen samt ekstrakvalifisering under
Bridgefestivalen. B) At modellen for fremtidig kvalifisering vil inneholde fire
størrelser, aktivitet, kvalitet, medlemstall og åpenhet. C) At styret får ansvar for
senere justeringer av alle deler av NM-systemet. Arne M Wangberg skriver
saksframlegg på vegne av styret

•

Nye disiplinærvedtekter. Styrets innstilling med kommentarer fra Domskomite og
Disiplinærkomite sendes ut med sakspapirene. Ansvarlig for saksframlegg: Ole K
Sara

•

Endring av vedtektene som omhandler reglement for innkalling av ekstraordinært
årsmøte i en klubb. Ansvarlig for saksframlegg: Ole K Sara

•

Endring av navn for NBF til Norges Bridgeforbund. Ansvarlig for saksframlegg:
Rune B Anderssen

•

Årsberetning og regnskap for 1998.

•

Årsberetning og foreløpig regnskap (ikke revidert) for 1999

•

Handlingsprogram for årene 2000-2004. Ansvarlig for saksframlegg: Jan Aasen

•

Beskrivelse av prosjekt ”Klubbene i Fokus”. Ansvarlig for saksframlegg: Jan
Aasen

•

Økonomiplan for årene 2000 – 2004. Ansvarlig for saksframlegg: Jan Aasen

•

Forslag om justering av medlemskontingent til kr 150,-. Arne Thomassen
ansvarlig for saksframlegg

•

Utnevnelse av Æresmedlem (legges fram på Bridgetinget)

•

Utdeling av Hederstegn (legges fram på Bridgetinget)

Styret vil også legge fram sitt syn på Spillerlisens/medlemskap samt innspill fra
Troms og Ofoten vedrørende endring av NM for veteraner til et åpent mesterskap
5

Opplæringsseminar på Bridgetinget
Aasens forslag om agenda for dette seminaret ble vedtatt
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Nytt reisereglement
Styret ønsker å gjøre reisereglementet mer rettferdig samt enklere å administrere.
Med dette for øye ble et nytt reglement vedtatt enstemmig med øyeblikkelig virkning.
De viktigste endringene er at en ikke lenger må ha billettstammen for å få refundert
reisekostnadene, men at annen dokumentasjon for at reisen er foretatt er nok. I
tillegg skal alle lag som må reise med fly i forbindelse med SM og SM damer kan få
utbetalt summen på forhånd for 4 spillere.
Styret ba også TMU og administrasjonen se på muligheter for å foreta utbetaling av
reiseoppgjør under mesterskapene i NM for par og NM for mix.
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Medlemskort.
Da Einar Andreassen måtte melde forfall ble saken utsatt til neste møte.

8

Internasjonal representasjon – uttak av landslag
Etter innstilling fra NPC for åpen klasse Einar Asbjørn Brenne, ble følgende landslag i
åpen klasse uttatt:
Nordisk Mesterskap:
Boye Brogeland – Erik Sælensminde, Bergen
Geir Brekka – Tom Høiland, Kristiansand
OL i Maastricht:
Boye Brogeland – Erik Sælensminde, Bergen
Tor Helness – Jon Egil furunes, Oslo
Geir Helgemo – Per Erik Austberg, Trondheim
Etter innstilling fra NPC for skoleklassen, Olav Lillebuen ble følgende spillere tatt ut til
å representere Norge i sommerenes EM i Tyrkia:
Espen Lindquist, Arendal, Petter og Erik Eide, Hamar, Jørn Ringseth, Kvam, Sverre
Johan Aal, Kvam
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Bruk av aktivitetsliste for styret og status aktivitetsplan for adm.
Saken utsatt til neste møte
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Status Norsk Bridgefestival
Jan Aasen, Arne M Wangberg og Rune B Anderssen redegjorde for arbeidet med
festivalen går som planlagt.
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Søknader om Fortjenestemerke
Etter søknad vedtok styret å tildele NBFs Fortjenestemerke til følgende personer:
Birger Steen, Tønsberg, Marit Haukom, Tønsberg, Olav Auestad, Flesberg, Trygve
Brøtan, Flesberg, Martin Raaen, Kongsberg
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Søknad fra Målselv BK om dekning av kostnader vedrørende bridgekurs
Vedtak: Styret går ikke inn for å dekke noe av kostnadene for dette kurset da søknad
ble sendt inn mer enn 1 år etter avholdelse av kurs. Styret vedtok høsten 1998 å
avskaffe denne ordningen med virkning fra 1.1. 1999.
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Nordisk samarbeid vedrørende mesterpoengordningen
Med bakgrunn i brev om at Danmark og Sverige ønsker å utelukke Norge fra
mesterpoengsamarbeidet pga de endringer NBF har gjort de siste årene, vedtok
styret at Jan Aasen og Arne M Wangberg skal representere Norge på møte som skal
avholdes i København i påsken.

14

Henvendelse fra WBF om dekning av reise til World Master i Athen
Styret behandlet ikke saken

15

Disponering av midlene fra salg av Drammensveien 70
Etter forslag fra Arne Thomassen vedtok styret at kr 3.000,000,- avsettes i et
rentefond for dekning av husleie i nåværende lokaler. Dette fondet skal ikke røres
med mindre Bridgetinget eller styret vedtar noe annet.

16

Budsjettreglement
Saken ble ikke behandlet
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Eventuelt
Retningslinjer for behandling av søknader om endring av kretstilhørighet
Styret tok Ole K Saras forslag enstemmig til følge. Dette at behandling av slike
søknader blir følgende:
1. Søknad sendes av klubben til nåværende krets. Søknad skal være
begrunnet ut fra følgende kriterier: Kommunikasjonsmessige forhold,
konkurranse eller andre sportslige forhold, administrative forhold,
geografisk og sosial tilhørighet.
2. Behandles snarest av kretsen før søknad oversendes til krets det
søkes tilhørighet til. Denne behandler søknad og oversender den til
forbundsstyret.
3. Forbundsstyret avgjør saken med hensyntagen til kretsinndeling i
vedkommende region
Benådningssøknad fra utestengt spiller
Styret behandlet søknaden og vedtok mot 2 stemmer å ikke ta søknaden til
følge
Salgsartikler til Norsk Bridgefestival
Mollatt og Moen viste fram forslag til salgsartikler for Norsk Bridgefestival.
Noen av disse artiklene skal bestilles for salg under festivalen.
Status HMS

Styret besluttet innkjøp av brannslukkingsapparat med mer iflg. HMS
Neste styremøte 19. –20. mai i NBFs lokaler.

