
 

Referat telefonstyremøte NBF 03/18  
 

Sted:  Telefon 
Møtedato: 2. mai 2018 
Møteleder:  Kari-Anne Opsal 
Referent: Allan Livgård 
Tilstede: Kari-Anne Opsal (KAO), , Jan Muri (JM), Tom Danielsen (TD), Olav 

Olstad (OO), Gunn Helness (GH), Marianne Harding (MH – fra 
administrasjonen) 

Forfall: Eva Flått (EF), Astrid Steen Lybæk (ASL) 
   

Referat: 
 
1/03 - 18 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste godkjent.        
 
2/03 - 18 Forslag om prosjekt – den engasjerte og inkluderende 

bridgeklubben 
 AL redegjorde for administrasjonens forslag om å sette i gang et 

prosjekt som skal gjøre bridgeklubbene bedre i stand til å ta i mot nye 
og gamle medlemmer. Nylige undersøkelser viser at NBF mister ca 10 
% av medlemsmassen sin hvert år (men rekrutterer ca det samme 
antallet).  
 
MH utdypet litt rundt forarbeider gjort med organisasjonen Ingerfair, og 
at det i Rogaland skjer mye positivt på dette området.  
 
Fra styret ble det påpekt at prosjektbeskrivelsen var litt uklar, og at det 
ikke var konkret beskrevet alle tiltak vi skal i gang med. MH repliserte 
med at det lå litt i prosjektets natur at tiltakene måtte komme i etterkant 
av undersøkelser om hvordan det «stod til der ute».  
 
Vedtak: 
- Styret ser verdien i prosjektet og at det er viktig for å berede grunnen 
for en ny rekrutteringsstrategi som kan bli vedtatt på Bridgetinget. Styret 
er veldig klar på at dette er NBFs prosjekt, og at det er viktig at 
leveransene kommer alle klubber til gode. Administrasjonen bes velge 
en prosjektleder som ser viktigheten av dette.  
 
Styret blir referansegruppe for prosjektet og vil motta oppdatering til 
hvert styremøte i prosjektperioden. Førstkommende styremøte gis det 
en oppdatering på hvor langt man har kommet med iverksettelsen, og til 
styremøte tidlig høst bes prosjektet levere en tiltaksplan til styret.  
 
Styret ber også prosjektet om å levere underveis i prosessen, slik at 
gode tiltak kan iverksettes fortløpende.  
 

 
  



 

3/03 – 18 Eventuelt 
 Mixklubben Tromsø har på ordinært årsmøte 2018 vedtatt å endre navn 

til Bridgeklubben Mix Tromsø – kortform BK Mix Tromsø. 
Vedtak: Styret godkjenner navneendring. 

 
 
 
 
 
 
 
Kari-Anne Opsal /s/  Tom Danielsen /s/  Olav Olstad /s/ 
 
 
Jan Muri /s/   Gunn Helness /s/ 



Velkommen i bridgeklubben vår! 
Stikkord: glede, trivsel, engasjement, revitalisere, aktiv, inkluderende 

Formål: 
Gjøre norske bridgeklubber til et sted der alle som har lært bridge vil inkluderes og trives. 

Mål: 
 Lage en holdningskampanje som gjør at alle grupper (definert av prosjektgruppen – basert på 

alder, kjønn, erfaring og/eller geografi) av NBFs medlemmer scorer bedre på trivselsmåling 1 

år etter prosjektstart 

 Øke aktiviteten i norske bridgeklubber med 5 % i 2019 ifht 2018 

 Levere praktisk og nyttig program for kretser/klubber med samme tematikk som prosjektet 

på organisasjonsdagene 2019  

Bakgrunn: 
Analyse av medlemsmassen i NBF viser at nesten 10 % av medlemsmassen forsvinner ut av 

organisasjonen hvert år (og erstattes av tidligere/nye medlemmer). Vi kjenner ikke bakgrunnen for at 

medlemmer forsvinner helt eller i perioder. Det er også mange bridgeklubber over hele landet som 

har nådd en kritisk grense der de har for få medlemmer til å arrangere en meningsfylt klubbkveld.  

For å oppfylle NBFs visjon om at «Et yrende aktivt bridgemiljø skaper glede, kunnskap og muligheter 

til mennesker i alle aldre», skal norske bridgeklubber ha et miljø der alle føler seg sett og velkommen. 

Klubbens medlemmer skal trives og føle glede over å besøke klubben, og vise i ord og handlinger at 

de inkluderer nye og eksisterende medlemmer. Er det slik i alle klubber? Denne holdningskampanjen 

skal berede grunnen for en senere nasjonal kampanje for å få tilbake tidligere medlemmer. 

Organisering: 
 Prosjekteier: Marianne Harding. Prosjektleder: ? 

 Prosjektleder setter sammen en prosjektgruppe bestående av frivillige 

 Prosjektet kan leie inn ekstern kompetanse der det er nødvendig – f. eks. ifht. Trivselsmåling 

(Ingerfair Norge) eller produksjon av digitalt/trykt materiell  

 NBFs administrasjon kan bistå prosjektgruppen i konkrete oppgaver 

Leveranser: 
 H2018: Trivselsmåling i klubbene pr dd – hva er bra i norske klubber, hvilke grupper trives og 

hvorfor, hvem syns ikke det er like bra, og hvor trykker skoen? 

 H2018/V2019. Holdningskampanje for bedre inkludering og trivsel i klubbene. Skal inkludere: 

o Kampanjemateriell  rettet mot klubber/enkeltmedlemmer– digitalt og/eller trykt 

o Direktekontakt med nøkkelpersoner i kretser/klubber 

o Materiell med konkrete tiltak som klubbene kan bruke i holdningsskapende arbeid 

 V2019: Workshop knyttet til bruk av leveransene i prosjektet for alle deltakerne på 

organisasjonsdagene 2019 

 V2019: Oppfølging av arbeidet til deltakerne på organisasjonsdagene 2019 

Prosjektet har tett kontakt med prosjekteier gjennom hele prosjektperioden. 



Rammer 
 Totalbudsjett: 180 000/250 000, inkl. lønn prosjektleder 20 % av totalbudsjettet 

 Prosjektets leveranser skal følge rekrutteringsstrategien vedtatt av Bridgetinget 2018 

 Start vår 2018 – slutt vår 2019. Leveransene skal etter prosjektperioden implementeres i 

organisasjonen av NBFs administrasjon 

Budsjett 
Hovedposter Sum 

Lønn prosjektleder 50 000 

Administrative kostnader (reiser, møter, telefon, porto etc) 20 000 

Trivselsmåling 20 000 

Utarbeidelse av materiell (digitalt og/eller trykt) 50 000 

Markedsføring 10 000 

Work shop organisasjonsdagene (inkl foredragsholder, reise prosjektgruppe etc) 30 000 

SUM 180 000 

Buffer uforutsette utgifter 20 000 

Buffer – muligheter (utløses ved styregodkjenning) 50 000 

Totalt inkl. buffer 250 000 

 


	Referat - styremote 3-18
	Prosjektbeskrivelse - den engasjerte og inkluderende bridgeklubben v2

