Referat styremøte NBF 02/19
Møtedato:
Sted:
Møteleder:
Referent:
Deltakere:

Forfall:

Mandag 8. juli – tirsdag 9. juli
Oslofjord Convention Center, Stokke
Kari-Anne Opsal
Allan Livgård
Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL),
Eva Flått (EF), Anders Holmen Gundersen (AHG), Tom
Danielsen (TD), Jan Muri (JM) og Tonje Brogeland (TB)
Marianne Harding (MH), Jon-Egil Furunes (JEF) og Svein-Jarle
Ludvigsen (SJL) deltok i enkeltsaker.
Gunn Helness (GH)

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.

Sjekkliste:
☐Stillingsinstrukser – arbeidet forsinkes
- Ferdigstilles fortløpende - AL
☐Informasjonsskriv handikap – se på muligheten for mer handicap simultan
- Før sesongstart 2019 – ansvar administrasjonen
☐Saksdokument om NBFs frivillighetspolitikk
- Frist styremøte desember 2019 – ansvar administrasjonen
☐Nyhetssak om NBU kongressen
- Rett etter festival – ansvar AL
☐Nedsette markedsføringsgruppe for Marit Sveaas IBT og lage plan for markedsføring
- Høsten 2019 – ansvar TB
☐Endelig lønnspolitisk dokument sendes på høring blant ansatte og vedtas i styremøte 3/19
- Oktober 2019 – ansvar KAO
☐Finne løsninger for Frifond for fremtiden – være støtteberettiget
- Høsten 2019 – ansvar administrasjonen
☐Brev til EBL vedrørende behandling av spillere som ønsker å representere Norge
- Juli 2019 – ansvar AL
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REFERAT:
1/02 - 19

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte
Innkalling og saksliste godkjennes.
Sjekkliste fra forrige styremøte gjennomgått – stillingsinstrukser og
handicapnotat videreføres.
Saker til eventuelt:
- App
- Vedtekter for gjennomføring av årsmøter
- Marit Sveaas IBT
- Sjakkforbundet / bettingavtalen

2/01 - 19
-

Beslutning- og orienteringssaker fra administrasjonen
Orienteringssaker
Frivillighet og betalt arbeid
MH orienterte om utfordringene vi har og møter vedrørende frivillighet i
organisasjonen, og kanskje særlig når vi arrangerer flere ting samtidig. Under
ungdoms-EM og sommerleir var det 14 personer som jobbet frivillig hele
dagen fra fredag til torsdag. Samtidig jobbet staben til Marit Sveaas for
betaling. I arbeidet med å skaffe frivillige opplever vi at enkelte setter
spørsmålstegn ved dette, og vi har stor forståelse for dette. Samtidig er vi
avhengig av frivillighet for å kunne gjennomføre arrangementer som dette –
uten frivillighet blir det for kostbart. MH foreslå at vi lager en offisiell
frivillighetspolitikk.
Styret er helt enig i at vi må lage en frivillighetspolitikk og skjønner godt at det
kan oppfattes som urettferdig når noen får betalt og noen ikke, og jobben de
gjør i prinsippet er den samme.
Vedtak:
Administrasjonen utarbeider et saksnotat som skal føre til et vedtak om en
frivillighetspolitikk. Saksnotat skal beskrive hvilke type arrangement vi har og
hva som er frivillighet og betalt arbeid. Dokumentet bør også inneholde noe
om hva det innebærer å være frivillig for NBF, og hva man kan forvente seg av
motytelser.
Frist: Fremlegges på styremøte i desember.

-

Avtale med Scandic Lillehammer Hotell
KAO og AL informerte styret om at avtalen med Scandic Lillehammer Hotell
ble underskrevet 2. pinsedag. KAO og AL var på Lillehammer for personlig
signering. Styret etterlyste at styret fikk beskjed direkte når en så viktig avtale
var signert, og ikke gjennom nyhetssaker/SoMe. KAO lovte at man skulle bli
flinkere på dette.
Styret stilte i styremøte 1/19 noen krav for at avtalen skulle godkjennes, og AL
informerte om at disse var oppfylt:
- Antall estimerte romdøgn i avtalen er vurdert på nytt
- Avtalen inneholder nå 50 barterrom til fri benyttelse utenfor
arrangement på Scandic Lillehammer Hotell.
- Antall døgn det vaskes er redusert
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-

Marit Sveaas IBT
SJL tiltråde møtet under behandling av denne saken og informerte om at årets
utgave var gjennomført prikkfritt. SJL ønsker å berømme staben som alltid
beholder roen og sørger for at deltakerne kan fokusere på å spille bridge.
Årets utgave hadde for få par. Om det skyldes den sene beslutningen om å
gjennomføre, dårlig markedsføring, stedet eller andre ting er vanskelig å sette
fingeren på. Det ble påpekt at enkelte hadde oppfattet early bird fristen som
en endelig påmeldingsfrist for turneringen – vi må være enda klarere på hva
dette er.
Styret ønsker at turneringen markedsføres enda bedre med blant annet:
- Egen flyer som norske turneringsspillere tar med seg verden rundt
- Sørge for at turneringen er representert i alle internasjonale
turneringskalendre
- Profilen for turneringen forbedres (logo, hjemmesider, bilder etc)
- Premiefordelingen vurderes
Styret ønsker også at turneringen skal gå med overskudd i 2020 og ber
administrasjonen utarbeide noen regnestykker om finansieringen av
turneringen.
Vedtak:
Det lages en markedsføringsgruppe for Marit Sveaas. Gruppen ledes av TB
og hun kan selv supplere med 3-4 personer til. Markedsføringsgruppen skal:
- Utarbeide en spørreundersøkelse om turneringen for å finne ut hvorfor
ikke vanlige klubbspillere deltar
- Bruke punktene over til å lage en markedsføringsplan og bruke denne
for å markedsføre turneringen.

Bridgefestivalen
SJL informerte om forberedelsene til festival, og generelt ligger vi godt an. Han
presenterte også et foreløpig regnskap som viser at vi kommer til å få et godt
overskudd på årets festival.
Styret diskuterte markedsføring av festivalen, og mener vi fortsatt har litt å gå
på her. Ingen umiddelbare konkrete tiltak ble besluttet, men det er viktig å få ut
informasjon om grillfesten kjapt. Styret ønsker også flere trivselstiltak på
festivalen.
Første måling av påmelding (når early bird utløp) viser en økning i forhold til
fjoråret på 7,5 %.
Sak fra epost:
Styret vedtok å arrangere årets grillfest på Drammens Teater og NBF sponser
deler av deltakerprisen for arrangementet.
Bridge for Alle – Storefjell:
TD informerte om årets utgave av BfA Storefjell som kan vise til ca 50 %
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økning i forhold til fjoråret. Det virker som om arrangementet nå har «satt seg»
og at vi kan forvente ytterligere økning i årene fremover. Neste år vil det også
arrangeres Gerd og Andres Nibstads minneturnering i forbindelse med BfA
Storefjell, og hotellet stiller opp med gode premier. Gode premier vil det også
bli under årets parfinale på Storefjell. Styret roser innsatsen som er gjort og
ser frem til videre vekst i årene fremover. Neste år bør det også tas et
skikkelig gruppebilde av alle deltakere.
Forbundskontoret:
Styret informert om situasjonen på forbundskontoret hvor sykefraværet
fortsetter å være høyt på grunn av langtids sykemelding. Dette setter stort
press på de resterende arbeidstakerne, og styret innrømmer at arbeidspresset
våren 2019 nok har vært over det forsvarlige.
Økonomi:
AL presenterte regnskapsrapport for mai. Styret ønsker at det gjøres bedre
arbeid med å periodisere rapportene, slik at det er lettere å vite hvor mye som
er brukt og hva som er igjen. AL og AHG ser på dette.

-

-

Beslutningssaker
Tildeling av parfinalen for 2020
AL informerte om søknad fra Kragerø BK. Det er ingen andre søkere, og ei
heller noen som har varslet interesse. Styret berømmer en god søknad fra
Kragerø BK, og ser frem til parfinalen på Kragerø Resort Hotell.
Vedtak: Kragerø BK tildeles finalen i NM Par 2020.
Lønnsoppgjør 2019:
Styret har i tidligere styremøte vedtatt å utarbeide et lønnspolitisk dokument
for å klargjøre hvordan man skal gjennomføre lønnsøkninger i NBF.
Hovedtanken bak dette er at man skal belønne innsats og motivasjon i større
grad, og ikke bare ha samme prosentvise økning jevnt over (som gir større
forskjeller år etter år). KAO la fram første utkast til styret. Styret ønsket å gå
videre med dokumentet, men kan ikke godkjenne det før de ansatte har vært
hørt i saken.
Vedtak:
KAO ferdigstiller det lønnspolitiske dokumentet etter at det har vært på høring
blant de ansatte. Deretter legges det frem for endelig godkjenning på
styremøte 3-19.
President og generalsekretær får fullmakt til å gjennomføre lønnsoppgjør for
2019 innenfor rammene av lønnsoppgjøret i staten.

3/02 - 19

Frifond
MH informerte om at NBF har fått avslag på årets Frifond-søknad. Dette
medfører at vi mister i størrelsesorden 150 000 – 200 000 for aktiviteter rettet
mot barn og ungdom. Årsaken til avslaget er at NBFs medlemsmodell ikke
følger retningslinjene til LNU. Tidligere har vi møtt forståelse for dette, men
nye krav fra og med årets søknad har gjort situasjonen vanskelig for NBF.
Årets tildeling baserer seg på juniormedlemskap for 2017, og LNU krever
bevis på innbetaling av kontingent for samtlige juniorer. Med tanke på at vi
ikke har direkte medlemskap i NBF (men medlemskap i klubber), så har ikke
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NBF sentralt bevis for dette. Siden det kreves bevis 2 år tilbake i tid, så var det
umulig å forutse og gjøre tiltak som var gode nok for at LNU godkjente dette.
Fristen for å klage på vedtaket er gått ut, men KAO ønsker å se på muligheten
for en klage allikevel.
Lokallag kan i år søke om midler fra Frifond Barn og Unge og motta inntil kr
35 000 per lokalledd. Søknaden må være knyttet opp mot et prosjekt. NBF vil
støtte klubbene i søknadsarbeidet.
Administrasjonen vil videre se på muligheter for å løse den problemstillingen vi
har havnet i for fremtiden og rapportere tilbake til styret på dette.
4/02 - 19

Gjennomgang av handlingsprogrammet
Styret hadde en gjennomgang av handlingsprogrammet vedtatt av
Bridgetinget 2018, og konstaterer at man ligger godt an i forhold til å oppnå
målene som er satt i denne.

5/02 - 19

Kretsledermøtet 2019
Styret ønsker at man på kretsledermøtet tar opp noen av innspillene fra
Bridgetinget 2018 og gir et svar på disse på kretsledermøtet:
- NBFs disiplinærvedtekter
Styret gjennomgikk innspill fra NBFs disiplinærkomité og ser at vi
fortsatt har et arbeid å gjøre med disiplinærvedtektene. Det er uklare
på enkelte punkter, mangler klare strafferammer og er kanskje ikke
klare nok på hvordan man skal håndtere tilfeller av juks. Styret ønsker
å fremme forslag på Bridgetinget 2020 om reviderte
disiplinærvedtekter og setter ned en arbeidsgruppe som skal jobbe
med dette. Fra styret deltar KAO og ASL, og styret håper gruppen kan
suppleres med leder av Doms- og Disiplinærkomiteen.
- Årets bridgeildsjel
Styret viser til at det er innført skjema for nominasjon, og at vi fikk en
veldig mange nominasjoner til årets utdeling. Fortsatt er det mange
nominasjoner som er mangelfulle, og gode kandidater vil da ikke
kunne vurderes. Styret ønsker ikke å bruke belønning for å få flere
forslag.
- Øke deltakelsen på Bridgeting og styrets stemmerett
Styret viser til at forslag om stemmerett har vært oppe på tinget før,
uten å få flertall. Styret ser allikevel at det er underlig at det har
stemmerett angående egen ansvarsfrihet, og ser på muligheten for å
fremme forslag om å endre dette. Styret er ellers godt fornøyd med
deltakelsen på bridgetingene.
- GDPR
Styret påpeker at NBF har laget en personvernhåndbok som ligger på
bridge.no, men at det sannsynligvis fortsatt er noen grep vi bør ta.
Utfordringen er at det ikke finnes noen klare retningslinjer å forholde
seg til, og henvendelse til Datatilsynet har egentlig bare skyggelagt
temaet enda mer.
Styret ønsker at vi skal innføre «samtykke» ved påmelding til
turneringer på bridge.no hvor man minimum godkjenner:
- Frasier seg retten til å saksøke NBF ved juks
- Bilder kan tas under turneringer og publiseres
- Resultater vil være offentlige – også i ettertiden
- Et punkt om juks og reaksjoner dette kan få
Listen over er ikke uttømmende. Administrasjonen ser på muligheten
for å få til dette i løpet av høsten.
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Administrasjonen tar opp problemstillinger knyttet mot GDPR på det
nordiske administrasjonsmøtet i januar. Videre skal det informeres om
at vi innhenter samtykke fra foreldre for barn på sommerleir.

6/02 - 19

Organisasjonsdagene 2019
MH og ASL orienterte om org. dagene. Per nå er det kun ca 20 påmeldte – det
er langt lavere enn tidligere utgaver og hva som er forventet. Styret mener at
forsinkelsene rundt kretsbesøk er en årsak til den lave påmeldingen, men at
det også har for lite markedsføring ellers av organisasjonsdagene.
Arbeidsgruppen prøver å legge litt vekt på markedsføring i siste liten, blant
annet på bridgefestival og gjennom hjemmesider/nyhetsbrev. AL påpeker at
man kanskje må forenkle budskapet litt, og får støtte av styret på dette.

7/02 -19

Internasjonalt
JEF deltok i møtet under behandling av sak 7.
KAO informerte om at Geir Helgemo og Tor Helness ikke lenger vil
representere Monaco og ønsker å representere Norge igjen. Det er regler i
EBL vedrørende skifte av land, men disse utfordres i disse dager av Pierre
Zimmermann som ønsker å spille for Sveits ved neste anledning. Styret
ønsker Geir og Tor velkommen tilbake til Norge, og regner med at samme
regler som gjelder for Zimmermann vil gjelde for Geir og Tor.
Vedtak:
NBF sender et brev til EBL hvor vi konstaterer at Monaco-prosjektet har gått i
oppløsning og at vi har hørt og lest at det er en pågående sak vedrørende
Zimmermann. Vi ber om å bli informert om sakens utvikling og signaliserer at
vi forventer likebehandling av Zimmermann og de andre spillerne på Monaco.
JEF informerte om prosessen med å finne en avløser til Christen Vennerød
som landslagssjef i åpen klasse etter VM i Wuhan høsten 2019. Det er flere
kandidater på blokka. Styret ønsker en sak om ny landslagssjef på styremøte
3-19.
JEF informerte også om planene for NBFs landslag fremover. Først og fremst
er det VM til høsten som er det store målet, og man har kanskje gjennomført
de mest grundige forberedelsene noensinne før dette mesterskapet.
Det er også gjennomført diverse mindre endringer i sportsplanen – særlig i
henhold til frister for rapportering. Beskrivelsen av landslagsstallene er også
endret noe. ASL etterlyste en oppdatering av sportsplanen for junior – særlig
med hensyn til at sportssjefen nå også skal ha hovedansvaret for denne.
Landslagssidene på bridge.no må oppdateres.
Vedtak:
Styret tilslutter seg til endringene i sportsplanen lagt frem av JEF.
Styret ønsker også at medaljørene fra EM veteran par inviteres til grillfesten
under bridgefestivalen, og at det utarbeides en liten film om både åpent EM og
junior-EM som vises frem. TB tar ansvaret for å lage denne filmen.

8/02– 19

Oppsummering av NBU-kongressen
KAO informerte om NBU-kongressen. På forhånd var det usikkert om Sverige
ville stille forslag om å legge ned hele NBU, men de ønsket heller noen
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endringer. Det ble besluttet å gå bort i fra årlig kontingentinnkreving, og heller
dele kostnadene for de ulike mesterskapene pro rata. Alle land må bidra – selv
om de ikke deltar i mesterskap. Nordisk for junior par blir avviklet på grunn av
liten interesse, og for lag beholder man klassene U26 og U16.
Ideen om en Nordic Diamond League ble lansert, og det jobbes videre med
ideen.
Styret ønsker en nyhetssak på bridge.no for å oppsummere beslutningene
som er tatt på kongressen.
9/02 – 19

Styrerepresentasjon frem mot Bridgetinget 2020
- EBL Officers seminar 2020
Arrangeres 31. jan – 2. feb i Praha – EBL sponser 2 deltakere fra hvert
land. KAO deltar som EBL representant. AL har et ønske om at MH
deltar dersom det passer, og fra styret er TB interessert i å delta.
- NM Par 2019
TD stiller som NBFs representant.
- SM 2020
KAO stiller som NBFs representant 2. helg – 14. – 16. feb 2020.
- TB er tilstede under åpent junior-VM i Opatija, og representerer NBF
dersom det blir norsk suksess.
Styret hadde også mottatt en henvendelse fra Årdal BK angående muligheten
til å legge et styremøte dit i samband med Tya Cup 2020. Tidspunktet er
dessverre slik at det ikke er mulig for styret å avholde et styremøte da, men
styret takker Årdal BK for initiativet.

10/01 – 19

Eventuelt
Styret diskuterte Norsk Sjakkforbunds «nei» til avtalen med bettinggruppen
Kindred. Styret er klar på at det må jobbes for å bedre finansiering av
tankesport, men at å lobbyere for gambling ikke er veien å gå. Vi skal allikevel
være oppmerksom på om denne saken kan åpne noen muligheter som ikke
har eksistert tidligere. AL legger frem ideen om at det kan være mulighet for å
gjenskap Norsk Tankesportforbund og få dette finansiert/støttet av det
offentlige.
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