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Referat styremøte NBF 01/20  
 
Møtedato: Lørdag 29. feb – søndag 1. mars 2020  
Sted:  Ullevål Stadion 
Møteleder: Kari-Anne Opsal 
Referent: Allan Livgård 
Deltakere: Kari-Anne Opsal (KAO, Anders Holmen Gundersen AHG), 

Tom Danielsen (TD), Jan Muri (JM), Gunn Helness (GH) 
Liv-Marit Grude (LMG) 

Forfall: Astrid S. Lybæk 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. 

 
 
Sjekkliste: 
 

☐Innspill til NBFs vedtekter, basisvedtekter etc.  
 -     Til frist bridgetinget – ansvar Harald 

☐NBFs frivillighetspolitikk – beskrivelse av roller etc 
- Våren 2020 – ansvar administrasjonen 

☐Gjennomgang av NBFs disiplinærvedtekter –arbeidsgruppe 
- Til frist bridgetinget – ansvar KAO/ASL 

☐Lage «pakke» for hvordan skrive pressemeldinger etc – legge ut på bridge.no 
- Våren 2020 – ansvar administrasjonen 

☐Opprydding på «Lær bridge» slik at de som holder kurs lettere finner relevant info 
- Våren 2020 – ansvarlig administrasjonen 

☐Plan for frivillighetspolitikken til NBF med beskrivelse av de ulike rollene 
- Våren 2020 – ansvarlig administrasjonen 

☐Utarbeide sportsplan for ungdom 
- Våren 2020 – ansvar Jon-Egil Furunes 
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REFERAT: 
 
1/01 - 20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte 

 Styret gjennomgikk sjekklisten fra forrige styremøte, og følgende saker 
videreføres: NBFs frivillighetspolitikk, pressemeldinger, 
rekrutteringspakke/opprydding Lær Bridge, sportsplan ungdom..  
 
Vedtak:  
Innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte godkjent.  

 
2/04 - 19 Beslutning- og orienteringssaker fra administrasjonen   

Informasjonssaker: 

 Coronaviruset 
Styret ble informert om coronaviruset og de grep NBF tar i forbindelse 
med kommende arrangement på Lillehammer. Det inkluderer å følge 
Folkehelseinstituttets råd, anbefale gode smittevernrutiner og ha 
tilgjengelig hånddesinfeksjon. I tillegg oppretter vi kontakt med 
kommunelegen på Lillehammer. Det lages en nyhetssak som forteller 
om de tiltak vi gjør. Samtidig følger vi situasjon tett i forhold til 
fremtidige arrangement. 
 

 Inn- og utmeldinger: 
Fjerdingstad BK har skiftet navn til Eiker BK, og Trondheim 
ungdomsbridgeklubb, Bryne Seniorbridgeklubb og Ibestad Bridgeklubb 
er tatt opp som medlem av NBF.  
 

 Opplærings- /kursplattform 
AL presenterte et tilbud vi har mottatt på en opplærings- / 
kursplattform. Denne gir oss muligheten til å tilby interaktive kurs 
online, og kan brukes på mange ulike områder. Styret er positive til 
ideen og administrasjonen jobber videre med dette.  
 

 Opprydding serviceavgift 
Administrasjonen er i gang med å rydde opp i ubetalt serviceavgift. På 
grunn av problemer over en lang periode med eposter som ikke 
kommer frem, så trengs det en opprydding. Målet er at denne skal 
være fullført før sommeren. 
 

 Juniorcamp på Lovund 
Helgeland juniorbridgeklubb har mottatt midler fra LNU aktivitetsstøtta 
til å avholde en juniorcamp på Lovund. Og for en camp det vil bli – 
rundt 110 deltakere inkludert de voksne vil delta. Fra admnistrasjon og 
styre deltar GH, AL og Harald B. Skjæran.  
 

 Møte med NBF Rogaland 
KAO, AL og Marianne Harding var invitert til et møte med NBF 
Rogaland hvor det skulle delta næringslivsledere og politikere fra 
distriktet i et forsøk på å promotere bridge. Oppmøtet var dessverre 
ikke som ønsket, så effekten av dette blir nok ikke som forventet.  
 

 IT 
Bridge.no har fått sikkerhetssertifikat og benytter nå kryptert 
informasjonsutveksling med brukere. Dette arbeidet var viktig for at 
bridge.no skal oppleves som en trygg nettside å bruke. Tilsvarende 
arbeid vil gjøres på alle andre domener NBF bruker fremover. I tillegg 
gjøres det fortløpende andre små IT-utviklinger. 
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 Meldetreningsmodul 
NBF har fått et forslag fra det svenske bridgeforbundet om en felles 
utvikling av en meldetreningsmodul som er laget av Nya bridgeskolan i 
Stockholm. Styret ble presentert for modulen, og er positive til at NBF 
er med på en slik utvikling.  
 

 NBF Fond 
Det er nå kommet søknader til begge NBFs nye fond, og disse er 
innvilget. Styret oppfordrer også andre klubber og kretser til å søke om 
midler fra fondene.  
 

 Kursvirksomhet/Kristian 
Kristian B. Ellingsen hadde forberedt et lite notat til styret om hvilke 
kurs som er planlagt og hvilke som er avholdt. Styret påpeker at det er 
viktig å få avholdt kurs hos alle som har meldt sin interesse. Styret er 
også informert om at deler av arbeidet vil forskyves til høsten pga. 
skolegang.  
 

 Økonomi 
Årsregnskapet gjennomgås i senere sak. Styret forelagt estimert 
resultat fra junior-EM i fjor sommer, og ønsker å flytte kostnadene 
vedrørende juniorleiren fra EM-prosjektet til rekruttering. Dette 
medfører at resultatet for EM blir rundt kr 0. Styret er også informert 
om at NBF har i lang tid forsøkt å gjort opp sitt mellomværende hos 
Oslofjord. Oslofjord responderer ikke på være henvendelser og har til 
dags dato etter ½ år fortsatt ikke kommet med et tilfredstillende 
grunnlag for hva vi skal betale. Vi har derfor regnet ut dette selv og 
overført det vi skylder. NBF anser seg derfor ferdig med denne saken. 
 

 Funbridge instant tournament 
Styret er informert om at Funbridge har rettet en henvendelse til oss 
angående instant tournaments. Dette er en ny måte for NBF å få 
inntekter via Funbridge, men fordrer at vi må dele ut mesterpoeng for 
gamle turneringer som spilles på nytt. Administrasjonen vurderer dette 
videre sammen med UTV. 
 

 Turneringshistorikk 
Harald B. Skjæran hadde laget en oppsummering av NBFs 
turneringsdeltakelse de siste årene. Dokumentet viser at deltakelsen 
holder seg veldig stabil. 
 

Beslutningssaker: 

 Søknad om fortjenstmerke 
Vi har mottatt søknad om fortjenstmerke fra klubb i NBF Hedmark og 
Oppland. (anonymiseres slik at vedkommende ikke vet om det før 
utdeling) 
Vedtak: Fortjenstmerket tildeles vedkommende og styret ønsker å gi 
det oppmerksomhet om vedkommende deltar på festivalen. 
 

 Forbundskontoret 
Sykefraværet har vært lavt hittil i år, og innsatsen god. 
Stillingsinstrukser for Harald og Marianne er ferdig utarbeidet, og styret 
gjennomgikk disse med enkelte kommentarer. AL tar de tilbake til de 
ansatte og får de signert. Styret er godt fornøyd med at man nå 
begynner å få ferdigstilt alle de personalmessige tingene på kontoret. 
Vedtak: Stillingsinstrukser for Harald og Marianne godkjent. 
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 Bridge for Alle 
Administrasjonen hadde to forslag om Bridge for Alle. Det første var et 
forslag om å opprette et utvalg for BfA som lettet organiseringen av 
arbeidet, plasserte ansvar på et sted og lettet arbeidet for 
administrasjonen. Styret bifalt ideen og ba utvalget om å lage 
dreiebøker for de ulike arrangementene, vurdere om man skal være 
flere personer i utvalget og sørge for gode evalueringer av 
arrangemententene. 
 
Det andre forslaget var at styret bør vurdere å plassere cruise mellom 
Sør-Amerika og Europa som avholdes i april som et nytt BfA-
arrangement. Ledere denne gangen er Per B. Sundseth og Kristian B. 
Ellingsen.  
  
Vedtak: Styret oppretter utvalg Bridge for Alle (UBFA) med Per B. 
Sundseth som leder, og Eli-Ann og Sigmund Bakke som medlemmer. 
Utvalget får mandat til å styre og koordinere arbeidet som gjøres i 
Bridge for Alle, og rapporterer til styret gjennom generalsekretær.  
 
Cruise blir en del av Bridge for Alle konseptet, og styret ser gjerne at 
dette videreføres i fremtiden. 
 

3/01 - 20 Årsberetning 2019   
KAO hadde skrevet et utkast til årsberetning og administrasjonen har laget 
resultatoppsummering. KAO og AL syr sammen dette til en ferdig 
årsberetning, og styret godkjenner dette i et telefonmøte. Ting som mangler: 

 Nordisk mesterskap 

 Bridge for Alle 

 Skrive litt om Eva Flått 
 
 

4/01 - 20 Årsregnskap 2020  
AL gjennomgikk årsregnskapet for 2019. Det viser et overskudd på kr 
252 640, mot budsjettert kr 140 044. Styret er godt fornøyd med atter engang 
å ha levert et resultat med overskudd. Da avsetningen til rekrutteringsfond og 
fond for nye klubber ikke ble spesifisert i fjorårets regnskap, så er dette hentet 
fra årets egenkapital.  
 
Fra revisor er det ikke varslet om spesielle punkter som vil fremgå av 
revisjonsberetningen.  
 
Vedtak: Styret signerer årsregnskapet for 2020.  
   

5/01 - 20 Bridgetinget 2020 
 Innkomne forslag: 

Det er ingen innkomne forslag til Bridgetinget 2020,men styret har mottatt en 
del tilbakemeldinger på dårlig språk og motsetninger i vedtekter og 
basisvedtekter for klubber/kretser. Siden det bare er tilbakemeldinger er det 
opp til styret om de ønsker å fremme forslag om endringer til tinget. 
 
Vedtak: 
Styret ønsker å fremme forslag for Bridgetinget 2020 med endringer i tråd med 
de tilbakemeldingene vi har fått. Administrasjonen for i oppgave å foreslå de 
konkrete endringene som bør gjøres og legge dette frem for styret til endelig 
godkjenning.  
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 Disiplinærvedtekter – organisering av disiplinærsaker 
 Styret har tidligere nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle se på organisering av 

disiplinærsektoren innen NBF. På grunn av tidstrøbbel har ikke 
arbeidsgruppen hatt mulighet til å møtes, og derfor har administrasjonen i 
stedet laget et utkast til endringer. Styret gjennomgikk dette utkastet. 
 
Vedtak: KAO og AL får fullmakt til å lage et utkast til forslag til bridgetinget 
som kvalitetssikres i arbeidsgruppen og som fremlegges for styret til endelig 
godkjenning senere i mars. 

 
 Hedersbevisninger: 
 Styret har mulighet til å foreslå hedersbevisninger i form av Hederstegnet eller 

æresmedlemskap for bridgetinget. AL la frem forslag på ulike kandidater og 
styret har etter nøye vurderinger valgt å fremme forslag om en del personer til 
Hederstegnet på tinget. Navnene offentliggjøres ikke i referatet, da man for 
enkelte ønsker at dette skal komme som en overraskelse.   

 
 Gjennomføring av tinget: 
 Styret ønsker at gjennomføringen av Bridgetinget skal endres noe, og at det 

åpnes opp for en egen turnering underveis: (veiledende tidsskjema) 
 Lør 13:00 – 16:00: Bridgeting 

Lør 16:00 – 20:00: Bridgeturnering 
Søn 10:00 – 13:00: Møte 
Søn 13:00 – 15:00: Bridgeturnering 

 
 Økonomiplan: 

Vi må kommunisere at vi har mistet lotteriinntekter og at vi ikke kommer i gang 
med alle punkter i den nye rekrutteringsstrategien før vi har ressurser til dette. 
TD ønsket at serviceavgiften skulle fryses på kr 15.  
 
Vedtak:  
Økonomiplan vedtatt. 

 
 Handlingsprogram: 

Styret gjennomgikk status på forrige handingsprogram og hvor vi «lå an i 
løypa» i forhold til de vedtatte punkter. Basert på dette er noen punkter 
gjennomført, noen foreslås strøket og andre lagt til. 
 
Vedtak: 
Styret har vedtatt å fremme handlingsprogram slik det ble fremarbeidet på 
møtet. Dette bygger i stor grad på at vi skal sette rekrutteringsstrategien vår ut 
i livet for fullt. 

  
   
6/01 - 20 Bridgefestivalen 2020 
 Styret fikk endelig resultatrapport for festivalen 2019 og MSIBT 2019 til 

orientering. Det har vært noen faktura som ikke har blitt sendt oss, som nå er 
tatt med.  

 
 Turneringsverter er nå valgt, og vi har tre flotte verter i Margrethe Lindquist, 

Heidi B. Skjæran og Bjørn Svela. De er allerede i gang med planleggingen, 
men vil ha sitt første ordinære møte i forkant av NM dame- og veteranlag. 

 
 Styret vedtok at festkomité for festen under festivalen skal være: 

Tonje Brogeland, Liv Marit Grude og Stig Dybdahl 
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 Det har kommet forslag om å arrangere pubbridge ifbm festivalen (slik de har i 
s’Hertogenbosch i Nederland). Administrasjonen undersøker om dette kan la 
seg gjøre og tar kontakt med lokale klubber for gjennomføring.  

 
  Styret hadde en diskusjon vedrørende belønning til de som bor på hotellet, og 

besluttet at denne skal være knyttet mot: 
 Kveldsturneringene (gratis 1 eller flere) 
 Festen 

 
Styret ønsket også at det skulle settes større fokus på Marit Sveaas, særlig 
knyttet mot markedsføring.  
 

7/01 - 20 Internasjonalt 
NBF nominerer Tor Helness og Boye Brogeland til EBLs Hall of Fame. 
Administrasjonen utarbeider nominasjonstekst. 

  
 Styret hadde fått en henvendelse om startkontingenter til OL for lagene i mix 

og veteran, da disse ikke tidligere har vært klart kommunisert.  
 
Vedtak: Lagene i mix og veteran får hver kr 20.000 i støtte til å dekke 
startkontingenten i OL. Andre prinsipper som legges til grunn: 

 Lagene må selv dekke resterende startkontinget 

 NBF stiller med spillerskjorter 

 Vinnerlaget i hver kvalikk får tilbud om OL-plass, såfremt laget er 
intakt. 

 Om vinnerlaget takker nei til plassen får tapende lag i finalen 
tilbudet. 

 
 Styret ønsker videre at det skal utarbeides et reglement for 

kvalifikasjonsturneringer til internasjonale mesterskap. Sten Bjertnes lager 
retningslinjene som legges frem for styret til godkjenning i et senere møte. 
Sportssjefen rolle i forhold til kvalifiseringer må også klart beskrives.  
  
Styret er orierntert og har gjennomgått notat om sportsplan for ungdom.  
 

8/01– 20 Ungdommens bridgeforbund 
Styret ble informert om at vi har problemer med å dokumentere 
juniormedlemmer for 2019. Det er kun et fåtall av klubbene som har svart, og 
gjennomgangstonen er at dette er vanskelig å gjøre tilbake i tid. Vi bør be 
kretsledere om hjelp for å få ferdigstilt dette arbeidet.  
 
I forhold til UBF er vi usikre på om inntektene blir store nok til at vi kan 
rettferdiggjøre å ha et eget ungdomsforbund. Det vil i utgangspunktet bli 
avhengig av relativt store overføringer fra NBF i oppstartsfasen. Vi spør 
bridgetinget om fullmakt til å stifte forbundet om vi ser at det er den rette veien 
å gå. Samtidig må vi følge opp sjakkens fremganger i forhold til medlemskap i 
NIF, da dette vil gjøre UBF uaktuelt.  
 

9/01 – 20 Blogg på bridge.no 
AL presenterte noen tall og fakta om bloggen til GeO. Vi skulle ønske den 
hadde flere lesere, men ser samtidig at GeO publiserer veldig mye bra stoff. I 
tillegg bidrar han meget godt i kursene vi tilbyr på BBO (SB1 og SB2).  
 
Vi må sørge for å løfte frem bloggen i større grad og gjøre den mer synlig for å 
få flere lesere.  
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10/01 – 20 Eventuelt  
Kretsmøter: 
 Administrasjonen sammenstiller resultatet av alle spørreundersøkelser og 
spørsmålene til styremedlemmene og setter dette opp som en hovedsak på 
neste styremøte.  
 
Kontorer forbundskontoret: 
Dette må det begynnes å jobbe med.      

 

  
 


