Referat telefonstyremøte NBF 06/18
Møtedato:
Sted:
Møteleder:
Referent:
Deltakere:

Forfall:

Tirsdag 23. oktober 15:00 – 16:00
Telefon
Kari-Anne Opsal
Allan Livgård
Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL),
Gunn Helness(GH), Anders Holmen Gundersen (AHG),
Tom Danielsen (TD), Jan Muri (JM)
Eva Flått og Tonje Brogeland

Norsk Bridgeforbunds (NBF) formål er:
1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det
enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser
redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø.
3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og
turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene.
4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med
kretsene og klubbene.
5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard.

REFERAT:
1/06 - 18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.

2/06 - 18

Ungdoms-EM på Oslofjord
KAO innledet og fortalte litt om utviklingen i denne saken siden sist styremøte.
EBL har fortsatt ingen arrangør, så muligheten for at vi får mesterskapet er
meget stor. Samtidig er dette en anledning for NBF å vise frem den
omfattende juniorsatsingen som skjer i organisasjonen og en mulighet for å se
om Oslofjord kan være aktuell som arena for bridgefestivalen i fremtiden.
AL orienterte litt om detaljene rundt mesterskapet og avtaleutkast fra
Oslofjord. Vi har fått fremforhandlet en avtale som har godt muligheter for å gi
oss «gratis» lokalleie på grunn av kickback, og denne muligheten øker dersom
vi kan arrangere flere parallelle arrangementer. Det har også vært gjennomført
befaring på Oslofjord sammen med EBL, og de er positive til stedet. Det er en
utfordring at Oslofjord bare er ledig kort tid etter åpent-EM i Tyrkia – dette
medfører at vi sannsynligvis må låne EBL en del utstyr.
En av tankene har vært å arrangere MSIBT sammen med ungdoms-EM. Dette
vil spare oss for en del kostnader, noe som er viktig da flere av
sponsoravtalene er utløpt og ikke vil bli fornyet. Samtidig er styret usikker på
om det er lurt å flytte turneringen ut av Oslo.
KAO og AL skisserte at man ser for seg en maksimal kostnad for alle
arrangementer på kr 250 000.
Innstilling:
1) NBF søker EBL om UEM 2019 fra 2. til 12. juli (datoer inkludert
opp-/nedrigg).
2) Det arrangeres MSIBT fra lørdag 5. juli til søndag 7. juli – godkjennelse
kreves av Sveaas og EBL.
3) Sommerleiren arrangeres i tidsrommet – nærmere spilledatoer spesifiseres.
4) Det nedsettes ei arbeidsgruppe for mesterskapet bestående av:
 Presidenten

 Generalsekretær og Marianne Harding
 2 styremedlemmer og 2 eksterne personer
Gruppens arbeid er ikke lønnet, og gruppen supplerer selv med de 2 eksterne
personene. Disse hentes inn for å kunne supplere gruppens kunnskap på
spesifikke områder, og minst 1 av disse bør være lokal i forhold til Oslofjord.
Vedtak:
1) Enstemmig vedtatt.
2) Deler av styret er usikre på om MSIBT bør flyttes ut av Oslo – de mener
noe av identiteten til turneringen handler om spillested i Oslo. Samtidig er det
foreslått å arrangere denne i forbindelse med festivalen. Endelig beslutning
om MSIBT forskyves derfor til styremøte i desember.
3) Enstemmig vedtatt – styret er opptatt av at man soliderer dette med lederne
på juniorleiren med tanke på at disse vil lede landslag under UEM.
4) Enstemmig vedtatt – TD og AHG velges som styrerepresentanter.

3/06 - 18

Ny damelandslagssjef for damelaget
ASL orienterte om prosessen og jobben som er gjort for å finne ny
landslagskaptein for damene. Det er ikke utlyst noe, men ført direkte samtaler
med aktuelle kandidater. Spillerne har også fått mulighet til foreslå kandidater.
Innstilling: NBF engasjerer Anne-Lill Hellemann som landslagssjef i
dameklassen.
Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt.

4/06 - 18

Endring av tidspunkt for NBFs org. dager og kretsledermøte
ASL orienterte om arbeidet som er gjort i arbeidsgruppen for org. dagene. De
har funnet ut at tidspunktet for org. dagene og kretsledermøtet som tidligere er
vedtatt ikke er heldig, og at vi er tjent med å flytte disse til høsten hvor man er i
starten av en ny sesong. Det vil gi deltakere inspirasjon og ideer og ta med inn
i en ny sesong.
Innstilling: Organisasjonsdagene og kretsledermøtet flyttes til sesongstart, til
en av de to siste helgene i august. Gruppen som jobber med
organisasjonsdagene vil synes det er positivt om styret velger å legge første
styremøte til samme helg.
Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Styret tror det er vanskelig å finne plass
til styremøte i samband med disse dagene.

5/06 - 18

Tildeling av finale i NM Par 2019
Til parfinalen i 2019 har det bare ankommet en søknad om å arrangere – fra
NBF Buskerud. De har en god og grundig søknad hvor finalen spilles på
Storefjell.
Innstilling: Administrasjonen innstiller på at finalen i NM par 2019 tildeles NBF
Buskerud.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

6/06 - 18

Eventuelt
- Inn-/utmeldinger: Os Juniorbridgeklubb er tatt opp som medlem av NBF som
juniorbridgeklubb.

