Referat styremøte NBF 03/19
Møtedato:
Sted:
Møteleder:
Referent:
Deltakere:

Forfall:

Lørdag 12. okt – søndag 13. okt 2019
Ullevål Stadion
Kari-Anne Opsal
Allan Livgård
Kari-Anne Opsal (KAO, Astrid Steen Lybæk (ASL),
Anders Holmen Gundersen (AHG), Tom Danielsen (TD),
Jan Muri (JM), Gunn Helness (GH) og Tonje Brogeland
(TB)
Eva Flått (EF)

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
☐Handikap – simultan, informasjon og utvikling
- Før jul – ansvar administrasjonen
☐Saksdokument om NBFs frivillighetspolitikk
- Til styremøte 4/19 – ansvar administrasjonen
☐Gjennomgang av NBFs vedtekter – møte arbeidsgruppe
- Før jul – ansvar KAO/ASL
☐Møte om bridgefestivalen samt utarbeide program og 20-års markering
- Før jul – ansvar administrasjonen
☐Ny landslagskaptein i åpen klasse
- November 2019 – ansvar Jon-Egil Furunes
☐Finne løsninger for Frifond for fremtiden – være støtteberettiget
- Høsten 2019 – ansvar administrasjonen
☐Oppdatere sportsplan og landslagssider på nett
- November 2019 – ansvar Sten Bjertnes
☐Notat om de ulike landslagsklassen med prioriteringer, kostnader etc
- Til styremøte 4/19 – ansvar Jon-Egil Furunes
☐Lage «pakke» for hvordan skrive pressemeldinger etc – legge ut på bridge.no
- November 2019 – ansvar administrasjonen
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REFERAT:
1/03 - 19

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte
Innkalling og saksliste godkjennes.
Sjekkliste fra forrige styremøte gjennomgått.
Saker til eventuelt:
Julebord
Styrets dialogmøter
Rekrutteringsmappe

2/03 - 19

Beslutning- og orienteringssaker fra administrasjonen
Turneringsvirksomheten:
- NM for klubblag har drøye 220 lag akkurat nå, fristen går ut i morgen. Vi er
altså rundt samme nivå som de siste årene. Som vanlig må vi utsette fristen
for å «komme i mål».
- NM for par ble arrangert på Storefjell, og tilbakemeldinger var at det var et
flott arrangement. Tusen takk til NBF Buskerud. Styremedlemmer har fått
tilbakemelding på at tidsprogrammet er meget stramt. Dette igjen gjør at
attraktive spillesteder som Storefjell ikke kan «nytes», siden man spiller hele
tiden. Enkelte har derfor gitt utrykk for at man ønsker enklere spillesteder som
er rimeligere. TD var NBFs representant.
- Bridge for Alle på Tenerife har igjen god påmelding i januar, og vi risikerer
at det er fullt i midtuken. Fortsatt bor veldig mange utenfor hotellet, og hotellet
har begynt å vise sin misnøye med det igjen. Om ikke situasjonen bedrer seg
risikerer vi dagpakker. I november er det påmelding som vanlig, og god plass
til flere. Dårlig påmelding til nybegynnerkurs.
Med konkursen til Thomas Cook og Brexit på trappene merker Tenerife en
nedgang i turister. Vi håper dette kan senke prisnivået og bedre tilgangen på
hotellrom i fremtiden.
- Bridge for Alle på Storefjell har åpnet påmeldingen. Foreløpig er det mest
de som har vunnet gratis opphold som er påmeldt. Fortsatt er det mulig å
markedsføre dette mer – vi har en antakelse om at ikke alle forstår konseptet
ennå.
Invitasjon til nytt prosjekt
NBF har mottatt en invitasjon til å være med på et prosjekt som innebærer
bridgeopplæring for spesifikk(e) grupp(er). AL har bedt initiativtaker sende en
prosjektplan, men det ønsker ikke vedkommende. Det er derfor ikke aktuelt for
NBF å støtte prosjektet før dette er på plass. Styret er informert og deler dette
synspunktet.
Inn- og utmeldinger
Hornindal BK og BK Viva er meldt ut av NBF. Ingen av klubbene har hatt noe
aktivitet de siste årene.
Sør-Fron BK og Ringebu/Fåvang BK er slått sammen til Gudbrandsdal BK.
BK Hjerter Ess har søkt opptak i NBF. Klubben ligger geografisk plassert i
Oslo, men ønsker å tilhøre NBF Buskerud. Klubben søker opptak med ca 100
medlemmer.
Vedtak:
Utmeldinger og sammenslåing vedtas.
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Styret var delt i synet på kretstilhørighet for BK Hjerter Ess. Etter avstemning
blir klubben tatt opp i NBF Buskerud fremfor NBF Oslo med 4 mot 3 stemmer.
Opptaket krever godkjennelse av NBF Buskerud. Administrasjonen informerer
klubb og de to kretser.
Gjennomgang av NBFs vedtekter før Bridgetinget 2018
Leder av Domskomiteen, Tolle Stabell, har takket ja til å være med på
arbeidet. Han ønsker en noe annerledes arbeidsform enn skissert på grunn av
mangel på tid. KAO og ASL følger opp dette og initierer arbeidet. Styret
informeres om fremgang i desembermøtet.
Handikap
Administrasjonen hadde laget et notat om hvordan vi skal jobbe videre med
handikap. Det er fortsatt enkelte protester i organisasjonen, særlig fra
etablerte spillere. Samtidig får NBF veldig mange positive tilbakemeldinger og
solskinnshistorier rundt bruken av handikap.
Styret er positive til planene som er fremlagt – både innenfor IT-utvikling og
markedsføring/arenaer. Innenfor IT-utvikling skal det lages bedre rankinglister,
historikk for hver enkelt samt legges til rette for kåringer av månedens/årets
hcp-spiller.
Innenfor markedsføring utvikles informasjonsmaterialet for handikap ytterligere
og spres i organisasjonen på nytt. De gode historiene skal fortelles videre.
Administrasjonen ser på muligheter for utvikle systemet i monradturneringer,
slik at disse oppleves mer rettferdig. Handikapsimultanuke arrangeres rett før
jul med god premiering.
Økonomi
AL presenterte augustrapporten for styret. Foreløpig er ikke regnskapet for
EM-prosjektet klart, så dette innarbeides senere. Uten dette antyder
regnskapsfører et lite underskudd for NBF i år.
Styret etterlyste mer info om overskridelser på juniorlandslagene – AL sjekker
opp i dette.
Videre er det verdt å merke seg at inntektene fra serviceavgift er klart lavere
enn budsjett. Dette kan antyde en aktivitetsnedgang i kretser og klubber, og
bør følges opp nøyere mot slutten av året.
Forbundskontoret
AL presenterte situasjonen på forbundskontoret. Foreløpig er sykefraværet i
2019 over 7 %, men dette skyldes i all hovedsak et enkeltstående sykefravær.
Fortsatt er det høyt press på kontoret og problemer med å få gjennomført og
fulgt opp alle prosjekter.
Arbeidsgruppe fagfornyelsen
I forbindelse med fagfornyelsen i skolen trenger NBF å få laget ny læreplan for
faget bridge. Denne brukes både i forsøk på å få bridge som valgfag og i alle
tilnærmering til skolen ellers, og er derfor et meget verdifullt verktøy. Marianne
Harding ønsket å få bruke Kristian Ellingsen inn i dette arbeidet, sammen med
ressurser fra organisasjonen som «kjenner» skoleverket.
Vedtak:
Kristian Ellingsen kan ut november bruke noe av arbeidstiden til å jobbe med
denne arbeidsgruppen. Styret er ellers veldig positive til arbeidet som her
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gjøres og håper det høster store frukter i fremtiden.
Rekruttering:
Styret er informert om søknaden til Erasmus om org. dager for barn og unge i
samarbeid med Skolebridge i Danmark og arbeidet som gjøres rundt
Aktivitetskortet. Begge deler er viktig arbeid for å inkludere enda flere barn og
unge i bridge.
3/03 - 19

Bridgefestivalen
Styret gjennomgikk evalueringsrapport fra festivalgeneral Svein-Jarle
Ludgvisen, samt årets regnskap for festivalen som viser et overskudd rundt kr
320 000. Styret er meget godt fornøyd med gjennomføringen av årets festival
og resultatet, og mener at dette er noe å bygge videre på når vi nå flytter
videre tilbake til Lillehammer.
AL informerte om at vi forsøker å få til en møte på Lillehammer med
festivalgeneral, administrasjonen og president for å planlegge neste års
festival. Foreløpig har vi ikke klart å enes om et tidspunkt.
Styret er klar på at program med mer må være klart til styremøtet i desember.
Vi bør også lage en plan for hvordan vi skal markere 20-års jubileet for
festivalen.

4/03 - 19

Marit Sveaas International Bridge Tournament
Arbeidsgruppen ledet av TB presenterte sitt foreløpig arbeid og styret
evaluerte kjapt årets turnering. Det har kommet mye kritikk mot premiene i
handikap, og bruken av handikap i en monradturnering. Dette må jobbes med
til neste år.
TB presenterte arbeidsgruppen:
- Thomas Tøsse – Kristin Osen – Stine Elstad og TB.
TB supplerer gruppen med 1-2 personer til.
TB og AL hadde fått laget et visittkort som kan brukes som markedsføring
verden over, samt ny logo for turneringen. Styret bifalt et
markedsføringsbudsjett inntil kr 30 000 for turneringen.
Videre må hjemmesidene for turneringen oppdateres og gis et løft.

5/03 - 19

Kretsledermøtet 2019
Styret ble informert om gjennomføringen av årets kretsledermøte. Det var
ingen saker til avstemning og generelt en god og hyggelig tone på møtet.
Møtet påpekte ingen feil eller problemer, men hadde flere gode forslag til
utvikling av NBF. Kretsledermøtet avga også en rådgivende uttalelse til
Bridgetinget 2020 om å godkjenne årsberetning, årsregnskap, revisors
beretning og rapport fra kontrollkomiteen.

6/03 - 19

Organisasjonsdagene 2019
ASL informerte på vegne av arbeidsgruppen om organisasjonsdagene.
Evalueringsrapporten viser at deltakerne er fornøyd med program og
gjennomføring.
Kolbjørn fra Engasjert byrå var meget dyktig og Kurt-Ove Thomassen fortalte
masse spennende om arbeidet som foregår på Helgeland. De er meget flinke
til å skaffe til veie midler for satsingen, og dette kan og bør videreføres andre
steder i landet.
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Arrangementsgruppen etterlyser også større deltakelse både fra styret og
administrasjonen, da dette er god og viktig opplæring for alle nivåer i NBF.
7/03 -19

Internasjonalt
Evaluering og sportsplanen
Styret fikk foreløpig rapport fra åpen og dameklassen fra VM i Kina og er
veldig godt fornøyd med de norske prestasjonene. Norge er igjen blitt en av
verdens beste bridgenasjoner!
Samtidig forventer styret evalueringer i henhold til sportsplanen til styremøtet i
desember. Det må også jobbes videre med rolleavklaringer mellom
landslagskapteiner og sportssjef.
I sist styremøtet ble det vedtatt endringer i sportsplanen. Disse er ennå ikke
innarbeidet i sportsplanen på nett, og dette bør gjøres umiddelbart. Samtidig
må landslagssidene på bridge.no oppdateres.
Årsplanene for de ulike parene inneholder ikke frister for evaluering, og dette
bør på plass i neste års årsplaner.
Åpen klasse må snarest mulig få på plass en tillitsvalgt.
Ny landslagskaptein i åpen klasse
Sportsjefen hadde også laget et notat om arbeidet med ny landslagskaptein i
åpen klasse. En kandidat er forespurt, og man har kommet langt i samtalene.
Samtidig har det drøyd ut med et endelig svar, og styret ønsker et endelig svar
innen utgangen av uke 43. Ny landslagskaptein i åpen klasse bør på plass
innen styremøtet i desember.
Styret ønsker også takke avtroppende landslagskaptein Christian Vennerød
for den innsatsen han har lagt ned de siste ti årene. Styret ønsker å fremme
forslag på neste års bridgeting om å tildele Christian NBFs Hedertegn for
innsatsen.
Kvalifisering til EM Veteran
Styret hadde en diskusjon rundt vår veteranlag og prinsippene for støtte til
denne klassen. Dagens uttaksmetode gir ikke nødvendigvis det beste laget,
men samtidig er det vanskelig å stille for strenge krav når deltakerne selv må
dekke en del av kostnadene. Samtidig ser ikke styret at man har økonomiske
muskler til å endre på dette.
Landslagsklasser
Under VM i Kina besluttet WBF å opprette en ny U31-klasse. Det betyr at det
nå finnes 9(!) ulike klasser. Å stille lag i alle med full kostnadsdekning vil langt
overgå det budsjettet NBF har for internasjonal deltakelse i dag, og virker ikke
trolig med det første. Styret må derfor diskutere prinsipper for hvilke klasser vi
satser på fremover.
Vedtak:
Administrasjonen forbereder et notat om de ulike klassene til styremøtet i
desember. Notat skal inneholde litt om hvilke prinsipper vi følger i dag, hva
som er besluttet av tidligere bridgeting og hva det vil koste å stille lag i de ulike
klassene. Styret vil på bakgrunn av dette ta en beslutning på hva vi vil satse
på i årene fremover.
Vedtak:
Kvalifisering til EM Veteran neste sommer avholdes som før. Kvalifiseringen
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blir helgen 15. – 17. november og administrasjonen legger ut nyhetssaken
som ble presentert styret. NBF dekker startkontingent og drakter for laget, og
overskuddet av kvalifiseringen tilfaller laget.
En eventuell deltakelse i OL senere i 2020 må det tas stilling til senere.
Kvalifisering til EM Mix
I september ble det besluttet at EM mix nasjonslag skal avholdes samtidig
med mesterskapene i åpen, dame- og veteranklassen. Dermed har man ikke
anledning til å stille med spillere som deltar i andre klasser. På grunn av stor
usikkerhet vedrørende når mesterskapet ble, så ble det tidligere i høst
besluttet at kvalifiseringen ikke avholdes på den terminfestede datoen (15. –
17. nov). Administrasjonen la frem et forslag om at kvalifiseringen avholdes
helgen (23)24. – 26. januar 2020.
Vedtak:
Kvalifiseringen til EM Mix nasjonslag avholdes den foreslåtte helgen. Spillere
som allerede er tatt ut til EM på et lag i annen klasse kan ikke delta i
kvalifiseringen. Administrasjonen legger ut nyhetssak i løpet av kort tid. NBF
dekker startkontingent og drakter for laget, og overskuddet av kvalifiseringen
tilfaller laget.
En eventuell deltakelse i OL senere i 2020 må det tas stilling til senere.
Markering for landslagene
Styret ønsker å holde en markering for landslaget i åpen og dameklassen for å
takke for de gode resultatene. KAO får fullmakt fra styret til å finne en
passende anledning og måte.
8/03– 19

Lønnspolitisk dokument
Utkastet til lønnspolitisk dokument som styret vedtok å innføre på sist
styremøtet har vært på høring i administrasjonen. Tilbakemeldingen der er at
man stiller seg bak prinsippene i dokumentet, men at man samtidig ser
utfordringene med å måle innsats. Et av forslagene fra styret var at man
innførte egenevaluering på årlig basis som et av punktene.
Vedtak:
Lønnspolitisk dokument vedtas og innføres som en fast lønnspolitikk i NBF.
KAO får fullmakt til å fullføre alle detaljene i utkastet innenfor de samme
rammene.

9/03 – 19

NBF og offentlige støtteordninger
Styret er orientert om hvilke grep president og administrasjon har tatt/ønsker å
ta for å finne ut om vi kan komme i betraktning for mer offentlig støtte. Det er
flere ulike veier å gå, og foreløpig er det ikke klart hvilken vei som er lurest.
President og generalsekretær har laget utkast til brev til kulturdepartementet,
men gjennomfører først et avtalt møte med sjakkforbundet for å se om man
kan hjelpe hverandre på noen måte. Styret holdes orientert om fremgangen.

10/03 – 19

Kommunikasjon
Styret har tidligere vedtatt at man høsten 2019 skulle gripe tak i området
kommunikasjon. I handlingsplanen står det at man i løpet av planperioden skal
lage en kommunikasjonsstrategi for forbundet.
Samtidig ser styret og administrasjonen at det for tiden ikke er hverken tid,
kompetanse eller ressurser på kontoret til å gjøre en masse arbeid innenfor
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området kommunikasjon. Derfor ønsker styret at man i stedet gjør mindre
enkeltstående grep:
 Lage en pressemeldingspakke for kretser og klubber
 Oppdatere bridge.no og sørge for at alt er up to date. Særskilt gjelder
dette landslagssidene.
 Styret mener det kan være lurt å få brukernes blikk for å få bedre
nettsider.
11/03 – 19

Prinsipper ved representasjon
Styret, administrasjon og andre har i blant representasjonsoppdrag for NBF.
Hvem som representerer i de ulike sammenhenger har ikke fulgt noe fast
mønster, og det har vært ønske om å få et bedre mønster på dette.
Administrasjonen har laget en oppsummering av hvilke arrangementer,
turneringer og mesterskap NBF representerer i og prioritert disse. I de viktigste
arrangementene bør president delta osv.
I listen mangler Officers seminar hos EBL.
Vedtak:
Styret vedtar prinsippene for representasjon, som gjøres om til en instruks.
Hvem som representerer i hvilke sammenhenger bestemmes av presidenten
med bakgrunn i prioriteringslisten, og innarbeides sammen med styrekalender.

12/03 – 19

Eventuelt
Julebord
Årets julebord i NBF avholdes på Scandic Holmenkollen Park lørdag 7.
desember. Styret ønsker å invitere ansvarlige for Bridge for Alle
arrangementene samt våre landslagskapteiner. Styret ønsker også at man
setter av litt tid i styremøtet før julebordet til å føre samtaler med de inviterte om
deres respektive ansvarsområde.
Neste styremøte:
Sette opp følgende saker på agendaen:
- Styrets dialogmøter – oppfølging og veien videre
- Rekrutteringsportalen/rekrutteringsmappe
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