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Referat styremøte NBF 1/22  
 
Møtedato: Tirsdag 25. januar  
Sted:  Microsoft Teams 
Møteleder: Kari-Anne Opsal 
Referent: Allan Livgård 
Deltakere: Kari-Anne Opsal (KAO), Åse Langeland (ÅL), Anders 

Holmen Gundersen (AHG), Jan Muri (JM),Tom Danielsen 
(TD), Tarjei Eck-Hansen (TEH) 

Forfall: Stig H. Dybdahl (vara) 
 

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. 

 
 
REFERAT: 
 
1/01 – 22 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte 
 

Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjent. Referat fra forrige styremøte var ikke 
ferdigstilt eller tapt, så det må fullføres på nytt. AL gjør dette innen kort tid og 
sender ut.  

  
Saker behandlet på epost siden sist møte 

• Årets Bridgeildsjel 2021 
Forslag fra administrasjonen om å dele ut årets bridgeildsjel 2021 før 
årets utløp, samt å endre tildelingskriteriene slik at vi setter fokus på 
arbeid gjort under pandemien.  
Vedtak:  
Retningslinjene for tildeling av årets bridgeildsjel 2021 endres i tråd 
med forslaget over. Prisen deles ut før jul i tråd med tidsplanen over.  

• NM for klubblag 2022 
Vedtak: 
NBF tildeler Kragerø BK finalen i NM for klubblag 2022 i tråd med 
søknaden.  

• SM 2022 
Vedtak: 
SM 1. og 2. divisjon utsettes til 22. – 24. april 2022. Om senere 
retningslinjer gjør at arrangementet ikke kan avholdes live spilles det 
på Realbridge denne helgen. 

• Landslagskvalifisering mix og veteran 
Vedtak: 
1. Veteranlaget og mixlaget som vant kvalifiseringene for å kunne 
representere Norge i EM nasjonslag 2020, gis retten til å spille EM 
nasjonslag 2022. 

2. Lag som gjennom kvalifisering har skaffet seg plass til å representere 
Norge i EM og kvalifiserer seg til VM fra Europa, vil ha rett på slik deltakelse. 
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3. Administrasjonen bes om å utarbeide et utkast til reglement for 
kvalifiseringer for å representere Norge internasjonalt. Det dreier seg om 
reglement for klassene veteran og mix til EM nasjonslag samt til «Bridge - 
OL». Reglementet vil også gi rammene for eventuelt andre klassers 
kvalifisering til mesterskap. 
4. NBFs kvalifiseringer arrangeres helgen (eventuelt langhelgen) i uke 48 
i oddetallsår. Første kvalifisering legges til (1.) 2. – 3. desember 2023. 

 
 

2/01 – 22 Info- og beslutningssaker fra administrasjonen 

• Terminlister: 
Administrasjonen har laget utkast til terminlister for de to kommende 
sesongene; 2022-23 og 2023-24. Styret tok opp tidspunktet for 
bridgefestivalen, og det ble bekreftet at spørreundersøkelsen for en tid 
tilbake viste at medlemmene ønsket at festivalen fortsatt skulle 
arrangeres på nåværende tidspunkt.  
ÅL etterlyste integrering med Outlook/andre kalendere. 
Administrasjonen jobber videre med dette.  
Vedtak: Terminlister vedtatt. 
 

• Status aktivitet 
Ble ikke tid til å gjennomgå dokumentet laget av HBS i detalj.  
Vedtak:  
Følgende klubber er utmeldt av NBF: Drammen Arbeiderforening BK, 
BK Tempo, Vestby BK og Bodø BK.  

 

• Økonomi 
AL presenterte estimert resultat 2021 som viser et overskudd i 
størrelsesorden kr 983 519. I overskuddet er avkastningen av NBFs 
investerte midler innregnet med kr 383 015. Styret var usikre på om 
dette burde tas med fra år til år, da det naturlig nok vil være 
svingninger. AL sjekker med revisor om hvordan dette bør føres. Styret 
vurderer om man skal øremerke deler av overskuddet til spesifikke 
formål. Styret vil vurdere om de ønsker egen rapport om investerte 
midler.  
Vedtak: 
Rapporten tas til etterretning.  

 

• Forbundskontoret 
Styret ble presentert en oversikt over hva Sofie G. Sjødal har arbeidet 
med i sitt engasjement. Styret ønsker enda mer synliggjøring utad med 
alt det gode arbeidet Sofie utretter. 

 
AL presenterte et utkast til fremtidig organisering av forbundskontoret. 
Dette er en sak som har vært behandlet i tidligere styremøter, og 
denne gangen lå det et konkret forslag til organisering på bordet.  
 
Vedtak: 
1. Styret har diskutert de ulike fremlagte punktene angående 
arbeidsform- og tid og vedtar en prøveordning i tråd med hva som er 
skissert. Generalsekretær får ansvaret for å sette dette ut i livet, og å 
følge opp de enkelte ansatte underveis. Evaluering gjøres og 
fremlegges på styremøte des ’22. Styret ønsker samtidig at det 
utarbeides løsninger for å dokumentere den enkelte ansatts tidsbruk 
og arbeidsomfang.  
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2. Styret vedtar å utlyse en stilling med hovedansvar for 
kommunikasjon, og underordnet salg/markedsføring. Presidentskapet 
samt generalsekretær har ansvaret for å utarbeide stillingsannonse og 
tilhørende. Styret skal delta i beslutningen om selve ansettelsen. Det er 
ønskelig at stillingen er besatt innen 1. september 2022.  
 
Styret godkjenner at Sten Bjertnes trapper ned til 20% stilling fra og 
med høsten 2022 og at Sofie G. Sjødal tilbys et nytt ett-årig vikariat i 
20% stilling.  
 

• Lønnsforhandlinger 2021 
NBF er forsinket med lønnsforhandlinger for 2021, og AL presenterte 
et forslag med tilbakevirkende kraft.  
Vedtak: 
Styret vedtar lønnsøkning i tråd med fremlagte forslag basert på 
tidligere vedtatte modell. President får fullmakt til å forhandle lønn og 
eventuelt andre vilkår med generalsekretær. 
   

 
  
3/01 – 22 Utvalg for medlemsformer, NBFs tilbud etc   

Pandemien har endret spillemønstret i NBF, blant annet gjennom at online 
tilbud er blitt mer aktuelt. Det kan også medføre at NBF bør endre sin modell 
for kontingenter, serviceavgifter etc. Eventuelle endringer må vedtas av 
bridgetinget, og for å forberede et slikt forslag foreslår administrasjonen å 
sette ned et arbeidsutvalg som vurderer disse spørsmålene. 
 
Vedtak: 
1. Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av leder Åse Langeland, Tor 
Orsteen og Stig H. Dybdahl. Gruppen kan utvide seg selv med inntil 1-2 
medlemmer.  
2. Gruppen gis et budsjett på kr 50 000. Eventuell utvidelse av budsjett avtales 
med generalsekretær.  
3. Styret vedtar mandat for gruppen i tråd med vedlagt forslag. 
 

4/01 – 22 Bridgefestivalen og Marit Sveaas 2022 

• MSIBT: 
Kurt-Ove Thomassen, ansvarlig for MSIBT, deltok i møtet om MSIBT. 

 
Kurt-Ove redegjorde for planene for MSIBT 2022. Det innebærer en 
«oppgradering» av turneringen, skolemesterskapet samtidig og et 
samarbeid med World Bridge Tour. Et slikt samarbeid gir turneringen et 
ytterligere løft og vil sørge for at mange verdensstjerner står på 
startstreken.  
 
Det ble avholdt en auksjonsturnering i starten av januar med over 
200 000 kr i omsetning og et overskudd på rundt 150 000 kr.  
 
For skolemesterskapet har det pga pandemien ikke vært mulig å 
bedrive oppsøkende virksomhet i skolene, så det vil i stor grad bestå 
av eksisterende juniorspillere.  
 
Vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning og bifaller planene. Styret minner 
samtidig på at det blir ekstra viktig med god markedsføring i år.  
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• Bridgefestivalen 
Resultatrapport fra fjorårets festival ble gjennomgått. Den viser et 
overskudd på kr 157 794. Styret er godt fornøyd med gjennomføring av 
fjorårets festival under pandemibegrensninger.  
 
Styret ønsker at man sammen med Scandic Lillehammer gjennomfører 
en evaluering av hovedavtalen.  
 
Styret ønsker at størrelsen på kickback og lokaleie sjekkes og 
rapporteres i neste styremøte.  

 
5/01 – 22 Rekruttering 

Ingen saker behandlet 
 
Vedtak: 
Dokumenter tatt til etterretning. 
 
 

6/01 – 22 Internasjonalt 
Sportssjef Øyvind Ludvigsen deltok i møtet på dette punktet. 
 
Øyvind presterte det han hadde jobbet med siden han startet sportssjefjobben. 
I første rekke har det vært modifisering av sportsplanen med følgende punkter: 

❖ Bred høring blant interessenter 
❖ Høye målsetninger for våre landslag 
❖ Større fokus på mixklassen; opplever at denne blir viktigere 

internasjonalt og er en god rekrutteringsarena til andre landslag 
❖ Pilotprosjekt for mental trening 
❖ Satsing på juniorne 
❖ Bridgeduellen – meldetreningsprogramvare 
❖ Analyseprogram 
❖ Ønske om å få Norges kamper på BBO i mesterskap; KAO 

sjekker opp dette med EBL/WBF 
 

Det ble også diskutert rundt uttak av landslagene til VM, særlig dette med 
faste makkerpar.  
 
Styret er veldig fornøyd med arbeidet som er gjort og planlagt, og ser frem til 
ytterligere fremgang på det internasjonale området.  
 
Vedtak: 
Styret ønsker et notat om prioritering av landslagsklasser til neste styremøte. 
Formelt sett vil ny sportsplan vedtas i neste styremøte. 
 

 
7/01 – 22 Bridge for Alle 
  Ikke behandlet på grunn av manglende tid. 
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8/01 – 22 Budsjett 2022 
AL presenterte utkast til budsjett for 2022. Dette viser et underskudd i 
størrelsesorden 550 000 kr. Styret ønsker at følgende punkter rettes 
opp/legges inn: 

❖ Toppidrett bridge/lønn til lærer må med i budsjettet 
❖ Tallene for Bridgefestivalen må rettes opp 
❖ Posten for fremmedytelser bør økes 
❖ Lønnsbudsjettet må kanskje økes ifbm blant annet ny stilling 

 
Styret bifaller ellers hovedretningen i budsjettet. 
 
Vedtak: 
Budsjettet vedtas endelig i neste styremøte, men kan inntil videre brukes som 
et foreløpig budsjett. 
 

9/01 – 22 Eventuelt 
  Ingen saker 

 
 
 
 

   
 


