
Referat - styremøte NBF, 3.- 4. mars 2006 
 
Sted: Rica, Gardermoen 
Møteleder: Helge Stanghelle 
Referent: Inger Hjellemarken 
Tilstede styret: Fredag og lørdag: Helge Stanghelle(HS), Svein Markussen (SM), 
 Kenneth Syversen (KS), Sigmund Ivar Bakke (SIB), John Helge  
 Herland (JHH), Inger Hjellemarken (IHj), Berit Anna Hansen  
 (BAH), Rolf Lassen Lersbryggen (RLL). Lørdag: Asbjørn  
 Anthonsen (AA). 
Tilstede utvalg: Lovutvalget (LU) v/Kyrre Tangen (KT) 
Tilstede adm.: Harald Skjæran (HSk) 
Kopi til: Kontrollkomitéen v/Øyvind Ludvigsen og LU 
 
Sak 1/01-06 Referat fra forrige styremøte 
 RLL var til stede på møtet. Ellers ingen kommentarer. 
 Vedtak: Referat godkjent. 
 
Sak 6/01-06 Hendt siden sist 

• Adm  
Harald Skjæran har deltatt på møte med DBF ang. SparTi.  
Pr i dag har ca 140 klubber utvekslet data ved hjelp av SparTi 
Link til de klubbene som bruker SparTi vil bli lagt ut på våre 
nettsider. 
 
Utmeldt: Aremark (Østfold og Follo), Valestrand (Hordaland), 
Sokna (Buskerud), Strømmen (Romerik). 
Innmeldt: Klæbu (Sør-Trøndelag). 
 

• LU  
Antall appeller har tatt seg opp igjen, etter en rolig periode på et 
par års tid. Ni av appellene kommer fra Seriemesterskapet (SM) 
og alle unntatt en, er ferdig behandlet. 
Det kommer nye lover i 2007som skal innføres fra 2007/08. En 
stor oppgave for LU vil bli å få laget en ny utgave av den norske 
lovboka. LU må finne en kompetent person til 
oversettelsesjobben.  
KS har deltatt på turneringslederseminar i Italia.  
  

• Norsk Bridgefestival v/KS 
Staben er på plass og resten er i rute.  
Det er laget et innlegg til førstkommende nr. av NB. 
Det jobbes med å få til en teknisk løsning som gjør det mulig å 
forhåndsbetale startkontingent.  
Festivalavisa kommer sammen med neste nr. av NB.  
Det vurderes å etablere en erstatningsturnering for junior-NM 
som er flyttet fra årets festival på grunn av kollisjon med junior 
VM. 
 

 1



• Turnerings- og mesterpoengutvalget (TMU)  
NM Klubber: Forslag fra TMU om at alle får spille 1. runde. Alle 
vinnere og det nødvendige antall av de som tapte minst, går 
videre til 2. runde. Samtidig åpnes det for at spillere kan delta i 1. 
runde uten gyldig lisens.     
 Vedtak: Forslag fra TMU gjennomføres. 
 
SM Damer: Turneringen er en for stor økonomisk belastning for 
NBF. TMU foreslår at turneringen blir gjort om til 
regionmesterskap som avsluttes med et eget sluttspill. Vinnerne 
av sluttspillet vil ikke være kvalifisert til neste års sluttspill. Det 
foreslås at man kun spiller på lørdag og søndag. En slik 
omlegging vil medføre en drastisk bedring i økonomien for 
arrangementet. Det må i tillegg gjøres en innsats for å få til en 
jevnere deltakelse over hele landet. I dag er det svært god 
deltakelse i kun to regioner, Trøndelag og Troms og Ofoten. 
 
Årets SM: Det er stor variasjon i kvaliteten på arrangementene. 
Hvis lokal arrangør ikke sørger for at arrangementene tilfredstiller 
standardkravene vil det medføre en avkorting i utbetaling av 
arrangementsstøtte.  
Det settes opp status basert på innsendte evalueringsskjema og 
grunnlag for utbetaling vil bli basert på denne. TMU vil være det 
organ som skal behandle eventuelle klager.  
 
TMU gjennomfører i disse dager kontroll av medlemskap og 
lisens for alle SM-spillere.  Sanksjoner vurderes. 
 
Det jobbes med å utvikle et system som gjør det mulig å 
kontrollere lisens/medlemskap og elektronisk betaling av 
startkontingent for påmeldte spillere til turneringer. 
 
Det vurderes ulike former for samordning av medlemskap og 
lisens som ikke har samme varighet. 
 

 
• Utvalg for Internasjonal Representasjon (UIR)  

Det har vært avholdt juniorsamling i Trondheim i regi av John 
Våge. 
Vedtak: Fredrik Simonsen (Askim/Trondheim), Håkon Bogen 
(Mo i Rana), Lars Arthur Johansen (Rognan), Erlend Skjetne 
(Melhus), Harald Eide (Hamar) er uttatt til å spille VM for 
yngre junior, Thailand, august 2006. NPC er John Våge, 
coach Virginia Chediak. 
Disse er uttatt til å delta i klassen for eldre junior: Erik Berg, 
Jørn Ringseth, Erik Eide, Espen Lindquist, Petter Eide og 
Allan Livgård. NPC er Sven-Olai Høyland, coach Olav 
Ellestad.  
Det skal utarbeides en presentasjon av juniorlandslagene på 
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nettsidene våre.  
 

• Profileringsutvalget (PU)  
Er i rute i henhold til planer og holder seg innenfor budsjett. 
 

• Rekrutteringsutvalget (RU) v/SM 
"Lær å spille bridge" (del 1) er gjort tilgjengelig på norsk på våre 
nettsider. Det er ønskelig å få oversatt del 2, men dette utsettes 
inntil videre pga kapasitetsmangel. RU må sørge for 
markedsføring. 
På BridgeBaseOnline (BBO) finnes det muligheter for å holde 
kurs via Internett.  
 

• Management Letter fra revisor 
Brevet ble lagt fram av HS.  
 

• Terminliste 
 NBFs organisasjonsdager flyttes til 23.-24. september 2006. 
Ingen får FP til turneringer denne helga. 
 

 
02/01-06: Årsregnskap og styrets beretning 

• Årsregnskap 
 Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet for 2005, samt 
vedtar å legge årsregnskapet fram for Bridgetinget til endelig 
behandling. 
 

• Styrets beretning 2005 
Vedtak: Styret vedtar beretningen for 2005 som legges fram 
for Bridgetinget til endelig behandling. 
 

 
04/01-06: Saker til Bridgetinget 

 
• Handlingsprogram 

Framlagt utkast til handlingsprogram legges fram for 
Bridgetinget. Utvalgenes reviderte handlingsplaner pr 1. april vil 
bli viktige styringsdokumenter i startfasen for det nye styret. 

• Innkommet forslag til vedtektsendring 
Styret støtter intensjonen i forslaget. 
 
 

 
05/01-06 Generalforsamlinger 

• Norsk Bridgeforbund Lotteridrift 
Gen.fors. gjennomført i henhold til vedtekter  

• EM Stavanger 2007 
Navn endret til NBF Arrangement AS. 
Gen.fors. gjennomført i henhold til vedtekter  
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08/01-06 Eventuelt 
 

• Det kommer stadig innspill om behov for dekning av 
honorar/lønn/dekning av tapt arbeidsfortjeneste ved internasjonal 
representasjon. Det skal legges en felles policy som angår alle 
tillitsvalgte som representerer NBF i ulike sammenhenger.  
 

• Det ble orientert om virksomheten i Norsk Tankesportforbund. 
 

• Svenskene er kjølige til et NBU-samarbeid. Neste NBU- møtet  
skal avholdes samtidig med Rottneros-turneringen. 
 

• Turneringsvirksomheten. Endringen for 1. runde i NM klubber og 
omleggingen av SMD ble gjennomgått i detalj. 
  
Vedtak: Påmeldingsfristen til gruppespill/regionmesterskap 
for damer endres til å bli den samme for som NM Klubber og 
SM; 1. oktober. 
 

• Tilbud om livslangt medlemskap eller muligheter for å betale inn 
kontingent for 3 år, 5 år, 10 år? Vurdering vil bli foretatt. 
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