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Referat styremøte NBF 4/22  
 
Møtedato: Mandag 25. juli 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), 
Stig H. Dybdahl (SHD) 

Forfall: Tom Danielsen (TD – meldt seg inhabil) 
 

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: 
 
1/04 – 22 Godtgjøring av festivalverter 

For å styrke festivalens tilbud til de som ikke ønsker å spille lange 
norgesmesterskap besluttet NBFs styre i 2019 å tilsette festivalverter. 
Vertenes oppgave var å inkludere nye festivaldeltakere og sørge for bedre 
rammer rundt sideturneringene (senere omdøpt til festivalturneringene og 
plassert i Bridge for Alle – segmentet) 
 
Styret vedtok at godtgjøring av vertene skulle være som følger: 

• Turneringsvert får opphold på Scandic Lillehammer Hotel under hele 
perioden 

• Turneringsvert får dekket diett etter statens satser om ikke fullpensjon er 
inkludert 

• Turneringsvert får dekket alle utgifter i forbindelse med reise til møter og til 
selvefestivalen 

• Turneringsvert spiller gratis under alle turneringer på festivalen 

• Turneringsvert blir invitert til stabsturnering og stabsfest 
 

Turneringsvertene har i forkant av festivalen ’22 ytret ønske om å få 
godtgjøring for sitt arbeid (i stedet for gratis deltakelse): 

• Festivalvert får opphold på Scandic Lillehammer Hotel under hele perioden 

• FV får dekket diett etter statens satser om ikke fullpensjon er inkludert 

• FV får dekket alle utgifter i forbindelse med reise til møter og til selve 
festivalen 

• FV spiller gratis som makkergarantist 

• FV blir invitert til stabsturnering og stabsfest 

• FV får timelønn og vilkår som øvrig stab 
 

Styret er opptatt av at festivalvertene skal likebehandles med alle andre som 
jobber med arrangement i Bridge for Alle. Regelen der er at arbeidet gjøres på 
frivillig basis. 
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Samtidig ser styret at festivalvertene gjør en særdeles viktig jobb med tanke 
på å tiltrekke seg nye deltakere på festivalen og legge til rette for at disse skal 
føle seg velkommen.  
 
Styret ser også at festivalvertene har tatt en større rolle enn opprinnelig tenkt 
med tanke på at de selv også utfører turneringslederrollen. 
 
Vedtak:  
Styret ønsker at man gjør en gjennomgang av skillet mellom betalt arbeid / 
frivillighet i NBF knyttet opp mot ulike roller, herunder festivalverter. 
Målsetningen er å komme tilbake med en helhetlig løsning innen årsskiftet 
22/23.  
 
For årets festival godtgjøres festivalvertene for rollen som TL, men ikke for 
festivalvertdelen. I praksis betyr det at 1 person kan være TL i hver sesjon, og 
at festivalvertene selv beslutter hvem dette skal være. Annen godtgjøring er 
som tidligere vedtatt. 
 

 
 

 
 

   
 


