Referat styremøte NBF 05/20
Møtedato:
Sted:
Møteleder:
Referent:
Deltakere:

Forfall:

Torsdag 20. august
Elektronisk via Microsoft Teams
Kari-Anne Opsal
Allan Livgård
Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid S. Lybæk (ASL), Anders
Holmen Gundersen (AHG), Tonje Brogeland (TB), Jan
Muri (JM), Liv-Marit Grude (LMG), Tom Danielsen (TD)
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:
1/05 - 20

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

2/05 - 20

Anbefaling til klubber og kretser om bridgespilling i høst
AL redegjorde for situasjonen og tiltakene administrasjonen anbefaler for å
kunne spille bridge på en trygg og god måte. Bridgefestivalen viser at det er
mulig å kunne spille bridge og ha godt smittevern samtidig.
Styret er bekymret for om klubbene kommer i gang igjen, og at vi i verste fall
kan miste en del klubber. Det er en alvorlig organisatorisk konsekvens og kan
medføre store følger for NBF. Samtidig er det veldig trist for de medlemmer
som mister bridgetilbudet i sitt nærmiljø.
Styret ønsker derfor at vi følger opp de klubbene som ikke kommer i gang
igjen, kartlegger årsakene og setter inn tiltak for å hjelpe klubbene i gang.
Styret ønsker at klubbene skal komme i gang med bridgespilling denne
høsten, men påpeker samtidig at det må skje med gode smittevernrutiner.
Samtidig er det også lokale forhold som kan påvirke i hvilken grad det er mulig
å spille bridge.
Vedtak:
Styret i NBF anbefaler at bridgeklubbene kommer i gang som normalt fra 1.
september med strengt smittevern i tråd med regjeringens og NBFs
anbefalinger. Styret ber klubbene om å gjøre lokale vurderinger i forhold til
smitteutvikling i distriktet.

3/05 - 20

NBFs arrangement fremover
AL fortalte om planene for NBFs turneringer i høst. På kalenderen står
foreløpig:
 18. – 20. september: NM Par Kragerø
 3. – 4. oktober: NM Junior Trondheim
 5. – 11. oktober: BfA Storefjell
 15. – 18. oktober: NM klubblag Larvik/Horten
 30. okt – 1. nov: SM 1. & 2. div Lillehammer
 7. – 8. november: SM 3. & 4 div landet rundt
 Slutten av november: Treningshelg landslag
Alle arrangementene vil bli arrangert med strenge smittevernrutiner ihht NBFs
råd og anbefalinger.
NBF har også arrangert turneringer på BBO i helgene siden pandemiens
utbrudd. Styret var godt fornøyd med gjennomføringen av disse og ønsket at
disse fortsatte utover høsten. Styret påpeker at dette er et godt tiltak når det er
mindre FP-turneringer enn vanlig.
Styret ønsket også at administrasjonen og UTV skulle utrede et nettilbud for
lagkamper, for eksempel mellom kretser, byer etc. Tanken er for eksempel at
en krets kan stille med lag i ulike klasser slik at lag på samme nivå møtes, og
totalscoren teller i sammenlagtkonkurransen.
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Vedtak:
Styret ønsker at NBFs turneringer i høst skal gå som planlagt med strenge
smittevernrutiner. Om spesielle forhold skulle oppstå, for eksempel lokale
smitteutbrudd, så må NBF ta stilling til det fortløpende.
Styret ønsker også at NBFs tilbud på BBO i helgene videreføres, og lar videre
planlegging ligge hos administrasjonen.
Styret ber UTV og administrasjonen utrede en nasjonal online nettilbud for lag.
4/05 – 20

Praktiske forberedelser til Bridgetinget 2020
Styret gjennomgikk de siste praktiske forberedelsene til bridgetinget. Styret
ønsker at administrasjonen forbereder møtet godt siden det er første gang vi
har et elektronisk møte. Det blir også et testmøte en av dagene før selve
tinget, slik at både NBF og delegater kan teste ut tekniske løsninger.
Styret har fordelt arbeidsoppgaver seg i mellom slik:
 Ønske velkommen/minne de som har gått bort: KAO
 Fullmaktskomité: Administrasjonen
 Forbundsstyrets beretning: ASL
 Regnskap: Revisor/AL
 Hedersbevisning: JM
 Inkomne forslag: møteleder/styret
 Handlingsprogrammet: TB
 Økonomiplan: AL
 Eventuell særskilt fullmakt: KAO
 Valg: Valgkomiteen
 Valg av revior: Møteleder
Styret diskuterte også eventuelle møteledere.
Vedtak:
KAO og AL får fullmakt til å finne en god møteleder.

5/05 – 20

Eventuelt/diverse infosaker
AL informerte om diverse saker:
 NBF har fått innvilget møte med Kulturdepartementet 15. september.
Bakgrunnen for dette er at vi har skrevet brev til departementet hvor vi
beskriver noen av bridgens finansieringsutfordringer og at vi mener vi
bør sidestilles med et hvilket som helst annet idrettsforbund. KAO og
AL stiller på møtet, muligens med 1 eller 2 til.
 Bridgebutikk Ullevål blir snart en skikkelig nettbutikk. Digimaker er i
gang med å programmere dette inn i vår eksisterende nettløsning slik
at vi kan bli mer «profesjonelle» i vårt salg av bridgeutstyr til
privatpersoner. Administrasjonen har også tro på at salget vil øke med
en bedre salgsplattform.
 Administrasjonen kommer til å skifte arbeidsplattform fra en
terminalserverløsning til Office 365. Dette vil skje i løpet av høsten
2020. På kort sikt er det alltid utfordrende å skifte IT-plattform, men på
lengre sikt ser vi for oss at vi med ny plattform kan samarbeide enda
bedre. NBF vil også spare ca kr 130 000 årlig på dette.
 Vi ser dessverre mer juks i bridgespilling etter at man har flyttet online,
både nasjonalt og internasjonalt. I Norge er ett par allerede dømt, og
en annen sak i prosess, mens internasjonalt har 2 verdensstjerner
offentlig innrømt å ha jukset. Mange andre er under etterforskning.
NBF må også forberede sine rutiner og vedtekter med tanke på
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behandling av juks i fremtiden, slik at behandlingen av slike saker går
kjappere og med klarere retningslinjer for både saksbehandling og en
eventuelle dom. Dette arbeidet vil administrasjonen initiere senere i
høst.
Det er nå klart at NBF bytter lokaler i høst, da kabalen med andre
leietakere på Ullevål Stadion er klar. NBF vil flytte en etasje ned og vil
få ca 130 kvm kontor + lager. Vi vil i fremtiden dele på kjøkkenfasiliteter
og møterom med andre bedrifter.
Neste styremøte er planlagt til 5. og 6. desember sammen med
julebord for NBF. Ett nytt styre på tinget kan eventuelt ønske å møtes
før.
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