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Referat styremøte NBF 3/22  
 
Møtedato: Lørdag 26. mars 2022  
Sted:  MS 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), Tonje Brogeland (TB), Tarjei Eck-Hansen (TEH) 

Forfall: Stig H. Dybdahl (SHD – 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: 
 
1/03 – 22 Bridgetinget 2022 

Arbeidsgruppen styret har nedsatt for å se på medlemsformer, serviceavgifter 
og NBFs tilbud blir ikke ferdig med sitt virke innen fristen for utsendelse av 
saksdokumenter til tinget.  
 
Styret ønsker ikke/kan ikke avholde ekstraordinært bridgeting for å foreslå det 
arbeidsgruppen kommer frem til (vedtektsendringer kan kun vedtas på 
ordinært ting). Styret ønsker derfor at det legges opp til en orienteringssak om 
gruppens arbeid på tinget, og at man spør tinget om det skal avholdes 
ekstraordinært ting høsten ’22 eller gis fullmakt til kretsledermøtet ’23 dersom 
det skal gjøres endringer i tråd med arbeidsgruppens forslag.  

 
Vedtak:  
Arbeidsgruppens arbeid presenteres på Bridgetinget 2022 og tingdelegatene 
jobber videre med forslaget i grupper. Administrasjonen lager et saksnotat om 
tinget ønsker et ekstraordinært ting eller gir fullmakt til kretsledermøtet 2022.  
 

 
 
2/03 – 22 EBLs Hall of Fame 

I styremøte 2-22 ble det besluttet å nominere Tor Helness til EBLs Hall of 
Fame. Styret ba om å få godkjenne nominasjonen før den ble sendt EBL.  
 
Vedtak: NBF nominerer Tor Helness til EBLs Hall of Fame med presenterte 
presentasjon.  
   

 
  
3/03 – 22 Medlemskap i Virke 
  NBF er kontaktet av hovedorganisasjonen Virke med tilbud om medlemskap ut 

2023 rabattert.  
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Siden ingen av de ansatte er organisert er NBFs medlemskap mer rettet mot 
hvilke fordeler medlemskapet gir i form av tilgang på tjenester, hjelpemidler, 
juridisk rådgivning etc.  
   
Vedtak: 
NBF inngår avtale med Virke i kampanjeperioden. Kampanjeperioden brukes 
til å kartlegge fordelene og styret tar stilling til videre medlemskap innen 1. juli 
2023.  
 
 
 
 
 

   
 


