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 Referat - Styremøte NBF Rica Victoria Hotel  28. – 29. november 2009 
 
 
Sted: Rica Oslo Hotel 
Møteleder: Jan Aasen 
Referent: Rune Handal 
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW),  Oddrun Godejord (OG),   

Tulla Steen Lybæk (TSL), Kristine Breivik (KB), Eva Flått (EF), Heidi Berre 
Paulsen (HBP) og Rune Handal (RH). 

Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen 
 

 
Sak 1/05-09  Rekruttering og opplæring 

• Marianne Harding deltok og fremla planene for rekrutterings-
arbeidet. Det jobbes planmessig og 2010 lanseres som Kampanjeåret 
for å øke medlemsmengden. Det nye læremateriellet er godt mottatt 
og PW ba om tilbakemelding fra kursholdernes som bruker det nye 
materiellet. Vi har utfordringer på ungdomssiden og våre tilbud til 
yngre må revurderes. Erfaringer fra Sverige på medlemskapssiden 
gjennomgått og her fortsetter 4 av 5 kursdeltakere i klubber etter 
avsluttet kurs.  SB har sanksjonsmuligheter mot klubber som tillater 
deltakelse av spillere som ikke er medlem i SB og vi bør utrede slike 
medlemsformer i NBF. Styret er skuffet over at medlemstallene går 
nedover til tross for en betydelig satsing og rekrutteringsarbeidet blir 
NBFs fremste oppgave i 2010. Styret sluttet seg til de fremlagte 
planer for arbeidet i 2010 og de innarbeides i Handlingsplanen. 
 

Sak 2/05-09 Norsk Bridge - informasjonsvirksomhet 

• Vegard Brekke deltok og fremla oversikt over kostnader med å produsere 
medlemsbladet. Kostnader pr utgave i 2009 – kr 160 000. Brekke gikk deretter 
gjennom det redaksjonelle opplegget for bladet og PW ba om at bladet i større 
grad reflekterer NBFs strategi. JAa understreket betydningen av markedsføring 
av det som skjer i NBF og påpekte på nytt samkjøringen med våre nettsider. 
KB ønsket et samspill med BIN samt gjerne at man benyttet stoff fra andre 
aktører og vil ha utvidet bildearkiv. HBP understreket at bladet kjapt må fange 
opp nye trender og snu seg etter hva som skjer.  
Brekke ga uttrykk for at han var godt fornøyd med diskusjonen med Styret som 
ga ham tilslutning til den linje han følger samt honnør for at bladet kvalitativt er 
forbedret. Samtidig understreket Styret behovet for kostnadskontroll og 
produksjonskostnader 2010 skal ikke overstige 2009. 
• JAa informerte om kontakten med BIN og vil også invitere Norsk 
Bridgepresse til dialogmøte i 2010. 
 

Sak 3/05-09 Økonomi og budsjett 2010 

• RH gjennomgikk regnskapsrapport pr. 31.10.09 og utviklingen er i 
hovedsak i samsvar med budsjett. Positivt resultat ventes for 2009. 
• Interimrevisjon foretatt i Kristiansand i november. 
• RH gjennomgikk budsjettutkast for 2010 som er satt opp i samsvar med 
Økonomiplanen og ut fra årets erfaringer. Imidlertid vil medlemsinntektene  
(ca 500 færre medlemskap enn ved årsskiftet) gi lavere inntekter enn forventet 
og forslaget må revideres tilsvarende. 
JAa ønsker også at det skal være en buffer på inntil kr 200 000 og Styret ba  
om at fondsmidler overføres til rekrutteringsarbeidet. 
RH fremlegger revidert forslag til endelig godkjennelse i Styret mars 2010.  



Referat fra styremøte Rica Victoria Hotel 28. og 29. november 2009 2 

 
Sak 4/05-09 IT strategi 

•    Nils-Otto Eliassen deltok og RH redegjorde for forholdene i 
Danmark som medfører at NBF må utvikle egen IT strategi.  
NOE gjennomgikk deretter IKT planene hvor visjonen er å utvikle en 
webbasert IT-struktur for NBF med krets/klubb- og medlems-
administrasjon innebygd i bridge.no. Målsetningen er at de nye 
løsningene er operative til høsten 2010 og i mellomtiden er NBF 
sikret support for bruk av SparTi og Bridgekontor. 
• JAa gjennomgikk avtale med BK 2000 som skal utvikles i et felles 
samarbeid til et stabilt frittstående (offline) bridgeregnskapsprogram 
med webservices tilpasset bridge.no. Styret vektlegger at det også 
skapes et utvidet fagmiljø og at brukervennligheten for klubbene blir 
best mulig. 
• SB vil, på vegne av Styret i NBF - ha et faglig ansvar og 
kontrollfunksjon i forbindelse med gjennomføring av prosjektet som 
gjennomføres etter avtale med Eight Communications AS.  
 
 

Sak 5/05-09 Handlingsplaner  
� JAa vil i samarbeid med PW fremlegge forslag til revidert 
Handlingsplan for behandling i neste styremøte. TSL ba om at de nye 
utvalgene blir medtatt i dette arbeidet og at Handlingsplanen bygges 
opp om de nye utvalgenes arbeid. For 2010 vil rekruttering og 
opplæring samt IT prosjektet ha høy prioritet. 
� JAa redegjorde for prosessen med oppnevnelse av nye 
utvalgsledere og utnevnelsen av disse ble bekreftet av Styret. 
Utvalgene setter i gang sitt arbeid straks og samling arrangeres  
8. og 9. januar for klargjøring av utvalgsinstrukser og handlingsplaner 
– kontorets ansatte deltar i samlingen.  
JAa oppfordret til forslag av flere kandidater til utvalgene umiddelbart. 
� Styret ønsker å sluttbehandle opplegget mht. offentliggjøring i 
disiplinærsaker i neste møte. 
� Forslag til elitesatsing i NBF, utarbeidet av Sten Bjertnes – 
gjennomgått.  Styret positiv til forslaget og at det satses mer bevisst 
på talentutvikling og forslaget skal bearbeides i det nye utvalget. 
Utvalget bes også gjennomgå reglementet for representasjonsspillere 
mht krav til oppførsel/fremferd også utenfor mesterskap ut fra at 
landslagsspillere er rollemodeller. Utvalget bes således vurdere om 
utenomsportslige faktorer skal tillegges vekt.  
KB understreket at representasjonsspillere må delta i 
organisasjonsmessig arbeid for NBF 
� Styret gjennomgikk planene fremlagt av Geir O Tislevoll (GeO) 
for satsing på damelandslaget. Styret berømmer GeO for initiativet og 
det målrettede arbeidet som er satt i gang og det er forventninger til 
resultat alt i EM i Belgia juni 2010. 
� Rapportene fra VM i Brasil i september 2009 tatt til etterretning. 
 
 

Sak 6/05-09 Orientering  

• RH orienterte om at følgende klubber er utmeldt: 
-       BK Kos, Vest Finnmark 
-       Kongsvik BK, Troms og Ofoten 
-       Sekvens BK, Oslo 
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-       Moelven BK, Hedmark og Oppland 
- Vesta/Vital BK, Hordaland 
- Steigen, Salten 
- Syvde, Møre og Romsdal 
- Olden BK, Sogn og Fjordane 
- Kjøkøy, Østfold og Follo 

• NBF har nå 9 171 medlemmer registrert i 418 klubber. 
• Deltakelse i turneringsvirksomheten marginalt stigende i forhold til 
forrige sesong.  
• RH redegjorde for driften ved forbundskontoret som er i god gjenge. 
• PW tar kontakt med Tor Helness i forbindelse med Sekvens BK – 
viktig å ta vare på alle initiativ i forbindelse med juniorsatsing. 
• JAa redegjorde for besøk i Oslo av president og generalsekretær fra 
Danmark. Samtidig ble det orientert om situasjonen i DBF og hvilke 
konsekvenser dette medfører for NBF og det nordiske samarbeidet. 
• JAa informerte om kontakten med Valgkomiteen og at denne nå er i 
arbeid. HBP ønsket spesielt at vi må sikre juniordeltakelse i Styret. 
• AA hadde skriftlig redegjort for aktivitetene i Ungdomsutvalget - bl.a. 
forsøk på å få bridge inn på Speiderlandsleirene.  
Invitasjon til nordisk juniorleir 2010 mottatt og publisert på hjemmesidene. 
 
 

Sak 7/05-09 Eventuelt 
� JAa gjennomgikk Styrets møteplan for 2010. Neste styremøte er  

6. og 7. mars og revisor samt leder av Kontrollkomiteen inviteres til 
møtet. 

� Sortland BK har søkt om å arrangere finalen i NM for Klubblag 2011 
Vedtak: Finalen i NM for Klubblag arrangeres på Sortland 2011. 

� Opplegget for arbeidet med Styrets beretning og årsoppgjøret 2009 
ble gjennomgått og samtlige utvalg skal ha sine innlegg ferdige til  
10. januar.  
Årsberetningen skal være klar til behandling på styremøtet i mars 
2010. 
 
 
 

 
 
 

   
Rune Handal 
Referent  
Oslo, 02.12.2009 
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Signatur: 
 
 
 
Jan Aasen                         Per Watz 

 
 
 
 

Oddrun Godejord                       Tulla Steen Lybæk Kristine Breivik 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 


