
Referat - Styremøte NBF -  Lillehammer 11. juni 2004 
 
Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotel, Lillehammer 
Møteleder: Jan Aasen 
Referent: Rune Handal 
Tilstede fra  
- Styret: Jan Aasen (JAa), Terje Ingvaldsen (TI), Inger Hjellemarken (IHj),  

Halvor Kalberg (HK), Sigmund Bakke (SB), Gerd Marit Harding 
(GMH), Rune Strøm (RS)  g Kyrre Tangen (KT) 

- Administrasjon: Rune Handal (RH) 
Forfall: Ketil Jørstad 
Kopi: Kontrollkomitéen 
 
 
Sak 1/01-04 Referat 

Referat fra styremøtet den 30. mars og 28. april 2004 ble godkjent etter 
endring. . 

 
Sak 2/01-04 Generalforsamling Norsk Bridgeforbunds Lotteridrift AS 

• JAa ledet ordinær generalforsamlingen hvor Styret i NBF fungerer 
som generalforsamling. Egen sak. 
 

Sak 3/01-04 Økonomi – status pr. 01.06.2004 
• RH gjennomgikk regnskapsrapporter og halvårsrapport. 

Styret tok rapporten til etterretning. 
  

Sak 4/01-04 Søknad fra NBF Øst-Finnmark 
 JAa redegjorde for søknad fra kretsen i brev av 11. mai då. i forbindelse 
med økonomisk mellomværende mellom krets – forbund. Kretsen  søker om 
avskrivning på kr. 10.000,- pga. de økonomiske vanskene tidligere 
kretsstyret har brakt kretsen i. 
 Vedtak: Søknaden godkjent og administrasjonen sørger for nedbetaling av 
restgjeld i samsvar med betalingsevne. 

 
Sak 5/01-04 TMU saker 

• SB gjennomgikk innstilling og forslag om endring av 
seriemesterskapet slik at 5. divisjon bortfaller samt endringer i 
arrangementsstøtte etc. SB ba om at saken fremlegges for bridgetinget 
og spesielt at tinget uttaler seg om evt. nedleggelse av 5. divisjon.  

• Vedtak: Styret vedtok TMUs innstilling. 
• SB redegjorde for TMUs forslag om å åpne norgesmesterskapene for 

utenlandske spillere under forutsetning av at de er medlem i NBF. 
Unntatt er NM Par.  
Styret sluttet seg til forslaget om å åpne de andre turneringene under 
Norsk bridgefestival for å fremme internasjonal deltakelse. 

• Vedtak: Styret vedtok innstillingen fra TMU. 
• SB gjennomgikk forslag fra NBF Sør-Trøndelag om 

overgangsperiode (egen sak fremlagt for bridgetinget). 
TMU anser forslaget som uheldig og Styret sluttet seg til prinsippet 
om at lisens kreves når spilling foregår og at man ikke ønsket å 
anbefale endringer. 
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Sak 6/01-04 Bridgetinget 
• JAa gjennomgikk opplegg og ansvarsområder mht. gjennomføring av 

det kommende bridgetinget. 
 

Sak 7/01-04 Eventuelt 
• Søknad fra Kristine Breivik om støtte mht. deltakelse i OL i Istanbul 

utsatt til behandling av nytt styre. 
• JAa takket styrets medlemmer for arbeidet som er utført i 

styreperioden. 
  

 
 

 
Rune Handal 
Referent 
Oslo, 17.06.2004 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jan Aasen             Rune Strøm               Inger Hjellemarken 
 
 
 

Terje Ingvaldsen                  Halvor Kalberg                            Sigmund Bakke 
 
 
 
Gerd Marit Harding              Kyrre Tangen 
 
 
 
 
 


