Referat styremøte NBF 03/20 – del 2
Møtedato:
Sted:
Møteleder:
Referent:
Deltakere:

Forfall:

Torsdag 4. juni
Elektronisk via Microsoft Teams
Kari-Anne Opsal
Allan Livgård
Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid S. Lybæk (ASL), Gunn
Helness (GH), Anders Holmen Gundersen (AHG), Tonje
Brogeland (TB), Tom Danielsen (TD), Liv-Marit Grude
(LMG)
Jan Muri (tekniske problemer)

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:
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REFERAT:
1/03 - 20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.

2/03 - 20

Bridgefestivalen 2020
AL presenterte et oppdatert notat om Bridgefestivalen hvor man planla å
avholde denne. Noen punkter:
 Det er i samråd med festivalvertene valgt å ikke inkludere Bridge for Alle i
årets festival.
 Stab teller ikke med i det totale antallet mennesker i arrangementet.
 Turneringsprogrammet bør lages slik at mix-turneringene henger sammen,
og Patton/Monrad lag henger sammen.
 Egen risikoanalyse for festivalen er laget
 Det settes av midler til og lages BBO-sendinger med kommentering slik at
de hjemme også blir inkludert i festivalen
 Det forsøkes å få TV-sending fra festivalen
 Vi vil forsøke å skape en online festival
 Forutsetning av det åpnes for 200 deltakere 15. juni.
 Hotellet har egne smittevernrutiner
 Hotellet ga beskjed om at det ikke var nødvendig å inkludere
kommunevernoverlege i planleggingen.
 Det ble presentert flere utkast til program.
Vedtak:
Norsk Bridgefestival arrangeres med begrensning på inntil 200 deltakere –
forutsatt at dette annonseres 15. juni. Det kan åpnes for flere deltakere på et
senere tidspunkt dersom det åpnes for dette.
Programmet blir i rekkefølge fra 3. august: Patton/BAM – Monrad lag – Mix lag
og Mix par. Hvert lag kan i utgangspunktet kun bestå av 4 spillere. Kun norske
spillere samt frekvente gjester på festivalen kan delta.

3/03 - 20

Andre saker
Søknad om fortjenstmerke:
NBF hadde mottatt søknad om fortjenstmerke fra en klubb i Romerike og
Glåmdal. Søknaden var velbegrunnet og god.
Vedtak:
Styret tildeler fortjenstmerke til vedkommende (anonymisert inntil utdeling).
Reduksjon i internasjonale kontingenter
WBF har redusert medlemskontingenten med 30 % og EBL har redusert sin
med 25%. Dette utgjør en besparelse på rundt kr 50 000 for NBF.
Møte om Bridgetinget
Vi avholder nytt styremøte torsdag 18. juni kl 16:00 – 18:00.
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