Referat - Styremøte NBF Rica Hell 4. juni 2010
Sted:
Møteleder:
Referent:
Tilstede:
Kopi:

Rica Hell Hotel, Værnes
Jan Aasen
Rune Handal
Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Inger Hjellemarken (IH), Karl Olav
Hansen (KOH), Sigmund Bakke (SB), Allan Livgård (AL), Eva Flått (EF),
Asbjørn Antonsen (AA), Asbjørn Davidsen (AD) og Rune Handal (RH).
Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen

Sak 1/03-10

Referat fra forrige styremøte
Referat fra styremøte 14. april 2010 godkjent.

Sak 2/03-10

Orientering
Følgende klubber er utmeldt: Rjukan BK (NBF Telemark), Brasseriet BK
(NBF Rogaland), Kyrkjebø BK (NBF Sogn og Fjordane), Batnfjord BK
(NBF Møre og Romsdal) og BK Rauma (NBF Møre og Romsdal).
Ål og Geilo bridgeklubber har slått seg sammen til Geilo og Ål BK.
NBF har etter dette 410 medlemsklubber.
Regnskapsrapport pr. 30. april gjennomgått. Mht kontingent forventer
vi kr 250 000 - 300 000 lavere inntjening enn budsjettert
(4.460.000,-). Det er foreløpig også lav mp registrering, noe som skyldes
sen fakturering. Utviklingen ellers i hovedsak i samsvar med budsjett.
Vi endrer rutinene for utbetalinger (ref styremøte i mars) med å innføre
2. signatur i løpet av sommeren.
Kontorene på Ullevål er i ferd med å bli ferdige, men det har vært vanskelige
arbeidsforhold til nå pga. pågående byggearbeid.
JAa orienterte om møte med Kulturdepartementet for å søke statsstøtte
til internasjonale arrangement i Norge. I tillegg er det ønskelig med jevnlig
kontakt med departementet. Styret ga tilslutning til at vi arbeider videre
for å søke statsstøtte.
EF orienterte om NBF Organisasjonsdager som ble et meget positivt
arrangement samt arbeidet som utføres av Utvalg for medlemskontakt.
Kontakten med kretsene er god og det er direkte dialog med samtlige –
også gjennom telefonsamtaler. Viktig at samtalene er forpliktende og blir
fulgt opp.
Styret gratulerte BK Grand med flott gjennomføring av NM finalen for
klubblag i Ålesund.
SB orienterte om arbeidet i UTV og bl.a. om omleggingen av NM Par på
bakgrunn av orienteringen i forrige styremøte. Det er besluttet å samle
arrangementene med 1. og 2. divisjon høsten 2010 i Trondheim.
Forberedelsene til NM finalen 2011 på Sortland er i god gjenge og det
er kommet forespørsler fra arrangører for 2012.
PW etterlyste rutinene for oppfølging av arrangører som ikke gjør en
tilfredsstillende jobb for å utvikle Bridge som Sport konseptet.
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Styret behandlet også spørsmål om lisens for K-medlemmer.
Vedtak: Det kreves ikke lisens for K-medlemmer fra kommende sesong.
KOH orienterte om møte i Styringskomiteen for Nordisk Standard. Prosjektet
nærmer seg en sluttfase og revidert prosjektplan samt budsjett vil fremlegges
til NBU møtet i Ostende 26. juni.
AD tok opp spørsmålet om offentliggjøring i disiplinærsaker og spesielt
hvilken instans som skal beslutte om offentliggjøring skal finne sted.
AD minnet også om behandlingen av samme sak på bridgetinget 2008, men
samtlige sluttet seg til et ønske om å vise varsomhet pga. konsekvensene
for den enkelte.
Styret sluttet seg til forslag om at det kun er Disiplinærkomiteen som skal
avgjøre når offentliggjøring skal finne sted. Dette skal skje i saker som ansees
av allmen interesse.
Sak 3/03-10

Søknad om benådning
Styret behandlet søknad om benådning fra NN etter at saken har vært
gjennomgått med Disiplinær- og Domskomitéen og den aktuelle krets og
klubb.
Vedtak: Søknad om benådning tas ikke til følge.

Sak 4/03-10

Bridgetinget 2010
JAa orienterte om opplegget for gjennomføring av bridgetinget 5. og
6. juni. Samtidig takket han avtroppende styremedlemmer for den
innsats som er nedlagt for NBF.

Sak 5/03-10

Norsk Bridgefestival 2010
IHj orienterte om fremdriften i forberedelsene og arbeidet er i rute.
Festivalavisen er omlagt slik at denne kommer som del av Norsk
Bridge og SMS anvendes også i markedsføringen. Påmeldingene er
som vanlig på dette tidspunktet lave.

Sak 6/03-10

Eventuelt
- Styret vil på bridgetinget fremme forslag om at NBFs Hederstegn
tildeles Helge Stanghelle.
- Styrets kalender 2010 – 2012 gjennomgått.
- Utkast til terminliste 2011 – 2012 gjennomgått og behandles på nytt av
UTV.
- Innbydelser fra Haramsøy BK og Galleberg BK til jubileumsarrangement
gjennomgått.

Rune Handal
Referent
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Signatur:

Jan Aasen

Allan Livgård

Per Watz

Karl Olav Hansen
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Sigmund Bakke
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