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

Forfall:

Onsdag 20. mai
Elektronisk via Microsoft Teams
Kari-Anne Opsal
Allan Livgård
Kari-Anne Opsal (KAO), Anders Holmen Gundersen
(AHG), Tonje Brogeland (TB), Tom Danielsen (TD), Jan
Muri (JM), Liv-Marit Grude (LMG)
Astrid S. Lybæk og Gunn Helness

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, saksliste og referat fra forrige styremøte
Vedtak:
Innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte godkjent.

2/03 - 20

Bridgefestivalen 2020
AL orienterte om administrasjonens betraktninger angående Bridgefestivalen
2020. Det største problemet for øyeblikket er at det ikke er åpnet for
arrangementer med flere enn 50 deltakere, selv om det ventes at det åpnes
opp for 200 deltakere fra og med 15. juni. Det kan også tenkes det åpnes opp
for 500 deltakere senere i sommer.
Admnistrasjonen er også bekymret for at en festival med alle
smittervernsregler og klare begrensninger på sosial kontakt også på kveldstid
kan oppleves som en annenrangs festival.
Styret ønsker å vurdere hva vi kan få til innenfor de begrensningene som
foreligger. Det bør vurderes å lage en kortere festival med begrensning i
deltakerantallet lik det som er tillatt. Administrasjonen utarbeider planer for
dette, får planen godkjent av kommuneoverlegen på Lillehammer og hotellet,
og sender saken tilbake til styret for endelig godkjenning.
Vedtak:
Administrasjonen utarbeider planer for en «begrenset» festival og får disse
godkjent av hotell og kommuneoverlege på Lillehammer. Styret tar en endelig
beslutning om vi skal avholde festival når planen eventuelt er godkjent.
Bridgetinget 2020
Den opprinnelige planen var å avholde et forskjøvet bridgeting i forlengelse av
festivalen. Disse planen må nå revurderes og styret ønsker å forsøke et
elektronisk bridgeting.
Vedtak:
Bridgetinget 2020 planlegges avholdt elektronisk så fort vi «kan». I praksis vil
det si høsten 2020, da kretsene må få anledning til å avholde kretsting.
Administrasjonen oppfordrer kretsene til å avholde kretsting, gjerne
elektronisk.
Bridgetinget blir gjennomført kun med de «grunnleggende» sakene. Samtidig
vil styret be tinget om å avholde et ordinært bridgeting i stedet for
kretsledermøte i 2021, slik at man kan få en vanlig diskusjon på de eventuelt
litt mer krevende sakene.

3/03 - 20

Spørreundersøkelse til klubbene
AL gjennomgikk resultatene fra spørreundersøkelsen som er sendt ut til alle
klubbene. Ca 1/3 av NBFs klubber har besvart undersøkelsen. Resultatene
viser at klubbene har tapt penger på krisen, men at det for de aller fleste
allikevel går greit. Klubbene er også positive til at man kommer i gang igjen på
en god måte når de starter opp igjen.
Styret ønsker at resultatene fra undersøkelsen skal publiseres i en nyhetssak
på bridge.no og sendes til kretsledere. Flere kretser/klubber har også
arrangert gode online turneringer som bør trekkes frem.
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Styret ser ikke behovet for spesielle tiltakspakker per nå.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning og ber om at resultatene publiseres til
informasjon for organisasjonen.
4/03 - 20
Generell orientering
- Permitteringer/ferie
Foreløpig er ingen permittert i NBF etter at man mottok midler fra
krisepakken. Styret ber om at tidligere permitteringsplaner følges opp.
- Ny krisepakke
Regjeringen har varslet ny krisepakke for idretten, kulturlivet og
frivilligheten. Denne skal ha varighet fra 5. mars til 15. juni, og med
lengre tidsperspektiv til det kunne være aktuelt for flere kretser/klubber
å søke midler (de kan komme over minstegrensen på 25 000 kr).
Administrasjonen opplyser om muligheter til organisasjonen når
forskriften er klar.
- Oppstart klubbspilling
I overkant av 10 klubber har startet opp med spilling igjen, og generelt
følger de våre anbefalinger. Vi kan forvente at flere klubber starter opp
snart, men at det store flertallet nok venter til høsten.
- BBO-kontrakt
Administrasjonen forhandler med BBO om kontrakt for alle typer
aktiviteter vi avholder på plattformen. Dette oppleves som vanskelig, da
BBO både endrer betingelser og ønsker en stor prosentandel av alle
startkontingenter. Administrasjonen mener BBO kun bør ta en fast sum
per spiller per turnering, slik at det enkelte arranørledd kan ta inn en
startkontingent som dekker TL, premier, kostnadsdekning etc, uten at
BBO får en større del av kaka.
- Juks på BBO
Å flytte spilling til elektronisk plattform medfører dessverre at juks i form
av ulovlig kommunikasjon øker. Administrasjonen sendte selv over en
sak til disiplinærkomiteen som medførte suspensjon og deretter
utestengelse i ett år som individuelle spillere og tre år som makkerpar.
En ny sak har nylig medført suspensjon.
- Møte med kretsledere
KAO og AL hadde møte med kretsledere via Teams. 16 kretser stilte
opp til en verdifull erfaringsutveksling og informasjonsdeling. De fleste
kretser klarer seg veldig fint igjennom krisen, og mange har gode
alternativer i form av diverse elektronisk spilling.
- Økonomi
Økonomirapporten for april er gjennomgått. Med innvilgede midler fra
krisepakke 1 er økonomien i NBF foreløpig sunn og det er ingen
umiddelbare krisetiltak som må iverksettes.
5/03 - 20

Eventuelt
JM informerte om muligheten for å få bridge som et fag på Norges
Toppidrettsgymnas. Han følger opp tråden videre og rapporterer til
generalsekretær når han vet mer om hvilke krav som stilles for å kunne tilby
faget.
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