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 Referat - Styremøte NBF   25. og 26. august  2007 
 
Sted: Rica Hotell Gardermoen 
Møteleder: Helge Stanghelle 
Referent: Rune Handal 
Tilstede Styret: Helge Stanghelle (HS), Jan Olav Røseng (JOR),  Kenneth Syversen (KS),   

Sigmund Bakke (SB), Jonill Storøy (JS), Inger Hjellemarken (IHj), Rolf 
Lersbryggen (RLL), Reidar Johnsen (RJ) og Kyrre Tangen (KT). 

Administrasjon: Rune Handal (RH)  
Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen 

Lovutvalget v/ Kyrre Tangen 
 
Sak 1/04-07 Referat  

Referat fra styremøte 30. juli 2007 godkjent. 
 

Sak 2/4-07 Orientering  
• Innmelding mottatt fra Strandbygda Bridgeklubb, NBF Hedmark og Opland. 
 Forbundet har nå 465 registrerte medlemsklubber. 
Medlemstallet i underkant av 10 800. 
• RH orienterte om oppstarten på ny sesong etter at sommerens aktiviteter  
er avsluttet. 
• 4 klubber er innrapportert til Disiplinærkomiteen for unnlatelse av  
å innfri betalingsvarsler, det er sendt ut over 100 purringer i august og 
regnskapsrapport pr. 1. august ble gjennomgått.  
• Det er planlagt nordisk møte om felles utviklingsprosjekt i København  
medio september og RH inviterte til innspill/tema fra Styret. 
 

Sak 3/04-07 Norsk Bridge 
• RLL gjennomgikk arbeidet med å søke ny redaktør for Norsk Bridge etter  
at Geir Gisnås fratrer ved årets utgang. Det legges ikke opp til noen endringer 
og strategi for medlemsbladet er i samsvar med hva som ble gjennomgått på 
Bridgetinget 2006.  
• Styret diskuterte informasjon/kommunikasjonsstrategi og ventelig vil det  
i fremtiden bli behov for å styrke dette området - inngår i det fremtidige 
strategiarbeidet. 
• Arbeidet med annonseinntekter har ikke svart til forventningene og  
Utvalget arbeider med nytt opplegg for annonseakkvisisjon. 
 

Sak 4/04-07 Rekrutteringsarbeidet 
• JOR gjennomgikk status for Rekrutteringskampanjen 2007. Så langt  
er det registrert god respons og det forventes over 100 nybegynnerkurs i 
høst. Imidlertid har 10 kretser fremdeles ikke respondert og samtlige vil bli 
fulgt opp. 
• Arbeidet med opplæring av bridgelærere utføres nå i en Arbeidsgruppe 
som ledes av Tommy Sandsmark. 
Notat om opplæring av bridgelærere fra Tommy Sandsmark fremlagt. 
JOR vil utarbeide mandat samt oppgaver og budsjett for denne 
Arbeidsgruppen som rapporterer direkte til Utvalg for rekruttering og 
opplæring.  
JOR vil fremlegge plan om opplegg for bridgelærerutdanningen på neste 
styremøte i desember. 
• JOR og RH, sammen med Lars Eide - vil samarbeide om opplegg for 
Nordisk juniorleir på Lillehammer 2008. 
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Sak  5/04-07 NBF 75 års status 
•    RH gjennomgikk status for forbundets jubileumsplaner som nå nærmer 
seg sluttfasen.  
• NBF skal i oktober delta under årets TV aksjon som er tildelt UNICEF 
(sammen med NIF og Right to Play) med en auksjonsturnering hvor Ivar 
Dyrhaug, Carl Ivar Hagen, Toralv Maurstad og Kjell Kristian Rike vil delta. 
Styret ønsker oppmerksomhet i media rundt opplegget.  
Styret oppsummerte jubileumsaktivitetene som i sum har bidratt til å skape 
større oppmerksomhet rundt forbundets aktiviteter.  
Jubileumsaktivitetene er gjennomført i samsvar med plan og budsjett. 
 

Sak 6/04-07 TMU saker 
• SB redegjorde for reglene om medlemskap etter at RJ tok opp 
spørsmålet rundt spillere som representerer flere klubber/kretser og 
flytter rundt for deltakelse i Seriemesterskapet/NM klubber etc. 
For NM Klubblag legges medlemskap pr. 1.11 til grunn og TMU foreslår 
samme for kvalifisering til NM Par. 
• Vedtak: Kvalifisering til NM Par skal legge til grunn spillerens 
klubbmedlemskap (hovedklubb) pr. 1.11.  
Vedtaket gjøres gjeldende fra sesongen 2008/2009. 
• Styret diskuterte reglene for Bedriftsmesterskapet og innskjerper 
kravene om ansettelsesforhold (hovedarbeidsgiver). 
Ellers understreker Styret at vi ønsker økt deltakelse og at TMU fortsatt 
skal praktisere regelverket med lempe – vi ønsker ikke at mange skal 
utestenges. 
• SB redegjorde for forslag fra Per Grime til omlegging av 
Seriemesterskapet for damer. Forslaget er uansett ikke aktuelt for 
2007/2008 og vil vurderes senere av TMU. 
• TMU foreslår å gå bort fra kvotient og over til internasjonal praksis 
for å skille lag med lik VP. 
• TMU vil følge internasjonal praksis mht tildeling av poeng for WO. 
• Ved uteblivelse skal deltakere som trekker seg uten gyldig grunn/ 
utvises rangeres sist. 
• SB gjennomgikk reglene for reiseregulativet og omlegging til at 
startkontingent for SM 1. – 3. div gjøres om til å beregnes  pr. spiller: 
Dette er begrunnet i at reisedekning er sterkt knyttet til spillere – ikke lag. 
• Styret diskuterte også regelverket for protestfrister. 
• SB redegjorde for at flere klubber ikke bruker/selektiv bruk av klubb- 
poeng og TMU vil innskjerpe dette i MP-regelverket. 
 

Sak 7/04-07 Norsk Bridgefestival 2007 
• KS redegjorde for årets festival og evalueringsmøte som var avholdt. 
Deltakelsen økte på dagtid med rundt 20 % fra siste år og omsetningen 
økte til rundt 1.7 millioner. Det ble investert nærmere 1 million kroner i  
nytt utstyr til årets festival. Arrangementsmessig sviktet forberedelsene  
på enkelte punkter og målsetningen for 2008 er konsolidering samt å 
gjennomføre et arrangement hvor erfaringene fra i år er hensyntatt. 
• BridgeMedia Ltd. har bedt om utvidelse av samarbeidet og Styret ga 
RH fullmakt til å reforhandle avtalen for for perioden 2011 – 2015. 
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Sak 8/04-07 NBFs strategiarbeid 
• HS innledet og tok utgangspunkt i eksisterende Handlingsplan og 
Økonomiplan for 2006 – 2010. Styrets vurdering er at målsetningene i  
det vesentlige er nådd, på enkelte punkter over forventningene -  mht.  
økonomi, rekruttering og utvikling av festivalen. 
I kommende arbeid vil vi ta utgangspunkt i en visjon om hvor NBF skal 
være i 2012.  
Forutsetninger og vesentlige moment er; 
-  vi har nådd nåværende kapasitetsgrense 
-  vi kan forvente offentlig støtte (Frivillighetsmeldingen) – forutsetter        

imidlertid at NBF kvalifiserer/strukturerer seg for dette. 
-  vi må forsterke kommunikasjon/informasjon 
-  vi må styrke/ tilpasse organisasjon/administrasjon 
-  vi forventer vekst – får vi også 15 000 medlemmer skal vi ha apparat til 

å håndtere det. 
-  hvis WBF lykkes vil NBF få olympisk status i 2012 – i så fall vil NBF 

automatisk bli medlem av Norges Olympiske Komite – vil gi helt annen 
status/oppmerksomhet. 

-  stille sterkere krav til profesjonalisering, opplæring av tillitsvalgte 
– gjennomgang av kompensasjonsordninger nødvendig. 

• Utvalgene vil levere innspill til HS som vil utarbeide forslag til 
strategidokument før neste styremøte. 
• RH gjennomgikk opplegget for budsjettarbeidet 2008 og utvalgene  
skal levere handlingsplaner og budsjettforslag innen 30. september. 
RH utarbeider konsolidert forslag og Styret behandler budsjett 2008 på 
siste styremøte i år. 
 

Sak 9/04-07 Stortingsmelding nr 39 – Frivillighet for alle 
• RH innledet om Frivillighetsmeldingen som passerte Statsråd 10. 
august. Meldingen er omfattende og sentral for all frivillig virksomhet 
fremover. Regjeringen legger vekt på bedre rammebetingelser, økt fokus 
på lokal virksomhet, økt oppmerksomhet om inkludering og integrering 
samt å styrke kunnskap og forskning.  
Frivillig Norge har fått gjennomslag for en rekke av sine synspunkter og 
NBF vil ventelig kunne nyte godt av flere tilskuddsordninger i fremtiden. 
• HS la vekt på at NBF må bygge opp intern kompetanse på dette 
området (hovedansvar RH og HS) samt planlegge hvordan forbundet  
skal arbeide videre med meldingen. 
 

Sak 10/04-07 Eventuelt 
• HS gjennomgikk revidert utkast for uttakskriterier for internasjonal 
representasjon.  
• Vedtak: Uttakskriterier for internasjonal representasjon i NBF vedtatt. 
• NBF Organisasjonsdager 2008 planlegges 4. – 6. april med vekt på 
oppsummering/videreføring av Rekrutteringskampanjen 2007 samt 
opplæring av turneringsledere. 
 
 

Rune Handal 
Referent  
Oslo, 28.08.2007 
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Signatur: 
 
 
 
Helge Stanghelle                     Jan Olav Røseng           Kenneth Syversen 

 
 
 
Inger Hjellemarken                           Sigmund Bakke Jonill Storøy 
 
 
 
Rolf Lersbryggen                            Reidar Johnsen 
 
 
 
 
 


