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Styremøte NBF 3/17 – 6. august 2017 
 

Sted:  Comfort Hotel Union Brygge, Drammen 
Møteleder: Kari-Anne Opsal 
Referent: Allan Livgård (AL) 
Tilstede: Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL), Kristian B. 

Ellingsen (KBE), og Tom Danielsen (TD), Jan Muri (JM), Olav Olstad 
(OO), Eva Flått (EF – via telefon) og Gunn Helness (GH) 
 
  

   

AGENDA: 
 
1/03 - 17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra  

forrige styremøte 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
Referat fra forrige styremøte gjennomgått og godkjent med mindre 
grammatiske endringer. Styremøte fra 1-17 har feil dato og rettes opp.  
       

 
2/03 - 17 Orienteringssaker fra administrasjonen 

  
Forbundskontoret: 
- Pliktår ifbm utdanning: Det er ikke inngått en slik avtale før utdanning 
starter, men generalsekretær undersøker om en slik avtale kan inngås i 
etterkant. 
- Styret ønsker at forbundskontoret skal presenteres til hele 
organisasjonen på våre egne nettsider. 
- AL informerte om tanken med å lage en personalhåndbok for NBF og 
styret bifalt ideen og ønsker denne som egen sak til styremøte 4-17. 
Samtidig skal det utarbeides stillingsinstruks for alle ansatte. 
Personalhåndboken vil bli publisert på nett når den er ferdigstilt. 

 
 Rekrutteringsstrategi/arbeidsgruppe 
 Styret har store forventninger til hva arbeidsgruppen kommer frem til og 

påpeker viktigheten av at arbeidet nå kommer i gang. Dette blir et fast 
punkt på styremøtene frem til Bridgetinget 2018. AL og KAO har jevnlig 
kontakt med arbeidsgruppen for å sikre at fremdriften/milepælsplanen 
holdes. 

 
 JM finner frem notat fra fotballen om hvordan man tar i mot unge 

spillere. 
 
Juniorleir 
Tilbakemeldinger fra personell og deltakere på juniorleiren er veldig 
positive og styret ønsker å takke alle de frivillige som bidro på 
juniorleiren.  
 
Arrangementet har nådd en slik størrelse at det begynner å bli krevende 
å avholde dette, og vi er avhengig av enkeltpersoners kompetanse. For 
å sikre at vi fortsatt kan vokse og tåle frafall fra nøkkelpersoner ber 
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styret administrasjonen vurdere en større prosjektgruppe rundt 
juniorleiren samt lage en dreiebok for hvordan juniorleiren avholdes. 
 
Ny resultatvisning 
AL viste frem den nye resultatvisningen (for parturneringer) utarbeidet 
av Christian Bull og styret var meget godt fornøyd med denne. Prisen 
var langt lavere enn det vi var tilbudt fra Sverige. Administrasjonen 
jobber med å få denne innarbeidet i mappestruktur til klubber og 
kretser. 
 
Administrasjonen får fullmakt til å på sikt vurdere en lignende utvikling 
av visning for lagturneringer. 
 

3/03 - 17 Bridgefestivalen og Marit Sveaas International Bridge Tournament
 For Bridgefestivalen 2018 må styret ta en beslutning angående tid og 
sted på styremøte 4-17.  
 
Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av KAO, JM og AL 
som legger frem et beslutningsnotat til styremøte 4-17.  
 
Marit Sveaas var en stor suksess i forhold til tilbakemeldinger fra 
deltakere og stab – og Operaen ga en flott ramme til turneringen.   
 
Styret hadde en kort evaluering av årets turnering og følgende tre 
punkter må bedres til neste år: vann – kort lunsjpause – søppel 
 
I forhold til neste års turnering må styret på styremøte 4-17 ta en 
beslutning på tidspunkt og sted. 
 
Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av AL, GH og 
Anne Bi Fossum som legger fram et beslutningsnotat til styremøte 4-17. 
Gruppen kan selv supplere seg ved behov.    
 

4/03 - 17 Internasjonal sektor       
Styret er kritiske til fremdriften i den internasjonale satsingen. Det 
mangler rapporter fra mesterskap, evalueringer og konkrete planer om 
trening. Uten at det har noen direkte sammenheng var også resultatene 
i nordisk mesterskap under det man kunne forvente.  
 
Sportsplan var ikke ferdigstilt, og styret ber om at denne er klar til 
styremøte 4-17. KAO vil invitere sportssjef og Sten til møte angående 
styrets forventninger til sportsplan og fremdrift, og det kan også være 
aktuelt å avholde et møte med landslagskapteiner.  
   

5/03 - 17 Årets bridgefestival       
Sak kuttet fra sakslisten. 
 

6/03 - 17 NBFs ansvar som «utgiver» - medlemskap i Fagpressen? 
Styret takker for innspillet, men er av den oppfatning av at dette ikke er 
et problem på nåværende tidspunkt. Saken vil bli tatt opp igjen på et 
senere tidspunkt dersom rollen som «utgiver» blir et problem for NBF.  
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7/03 - 17 Bridge for Alle 2018      
Styret har mottatt en henvendelse fra Tormod Røren / Nøtterøy BK 
angående et potensielt Bridge for Alle – arrangement på Hotel Havna i 
september 2018. Styret ønsker ikke å gå i gang med et nytt BfA-
arrangement før de nåværende arrangementene har funnet sin plass og 
form (i all hovedsak gjelder dette Storefjell). 
 
Styret er informert om påmelding, opplegg og planer for BfA-
arrangementene på Tenerife kommende sesong, og ser igjen at det er 
gledelige påmeldingstall.  


