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Referat styremøte NBF 5/22 

Møtedato: Lørdag 1. – søndag 2. oktober 2022 
Sted: Ullevaal Stadion 
Møteleder: Åse Langeland 
Referent: Allan Livgård 
Deltakere: Åse Langeland (ÅL), Tom Danielsen (TD), Tonje 

Brogeland (TB), Stig H. Dybdahl (SHD), Elisabeth Sjødal 
(ES), Jan Muri (JM) og Åse Mogstad (ÅM) 

Forfall: Tarjei Eck-Hansen (TEH), Markus Lund (ML) og Gunn Tove Vist (GTV) 

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: 

1/02 – 22 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte 

Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjent. 

Saker behandlet på epost siden sist møte 
Styret er informert om søknad til DNB Sparebankstiftelsen. 

2/05 – 22 Styreopplæring/styreinstruks 
Markus Lund og Gunn Tove Vist deltok via Microsoft Teams i dette punktet på 
styremøtet. 

Alle presenterte seg selv og fortalte litt om sitt virke innen bridgen. 

AL presenterte viktige punkter om hvilket ansvar som ligger i det å være 
styremedlem i NBF, både i henhold til NBFs vedtekter og generelle 
retningslinjer for å være styremedlem i en frivillig organisasjon.  

Reglene for taushetsplikt og habilitet ble gjennomgått i detalj. Styret ønsker at 
det skal vurderes om alle faste utvalg skal levere rapport til hvert styremøte.  

Vedtak: 
❖ Det utarbeides en taushetserklæring for styret som fremlegges til

signering på neste møte
❖ Det gjøres ingen endring i NBFs styreinstruks

Styrekalenderen ble gjennomgått og foreslåtte datoer blir i utgangspunktet 
beholdt. Styret takket for invitasjonen til Øvre Årdal, men ser at reiseveien 
for flere av styremedlemmene ikke lar seg gjennomføre på en helg hvis vi og 
skal gjennomføre styremøte. Arrangementet kolliderer og med bridgens dag 
2023. Styret er positive til å sende en eller flere medlemmer til 
arrangementet.  

Styremøtet i mai 2023 planlegges avholdt i Stavanger (eller nærområdet). 
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Representasjon i tiden fremover: 
❖ NM junior 2022: ÅL åpner turneringen og JM deler ut medaljer.
❖ SM2023: ÅL deler ut medaljer og Årets Bridgeildsjel 2022
❖ NM dame- og veteranlag: ÅL/TB/ES
❖ NM klubblag 2023: ÅL

3/05 – 22 Informasjons- og beslutningssaker fra administrasjonen/utvalg 
❖ Avtale med smykkekunstner

Vi har ikke mottatt avtaleutkast i tide til styremøtet. Styret ble vist et 
eksemplar av smykket, og var positive til at NBF kan inngå et 
samarbeid rundt dette.

Vedtak:

AL får fullmakt til å inngå avtale med kunstner.

❖ NM for klubblag 2023

NBF har kun mottatt en formel søknad om finalearrangementet fra 
Kristiansands BK. Forbundet ser svært postitivt på at klubben vil 
arrangere Per Ove Skeis minnetrunering arrangeres samtidig for å 
samle mange bridgespillere.

❖ Vedtak:

Finalen i NM for klubblag 2023 tildeles Kristiansands BK.

❖ Forbundskontoret

• Lønnsoppgjør 2022

(ES erklærte seg inhabil i denne saken, og AL forlot møtet etter å ha 
presentert forslaget)

AL presenterte resultatet av lønnsoppgjøret i staten for 2022 med 
en ramme på 3,8% og argumenterte for at man i 2022 bør vurdere 
et likt oppgjør for alle basert på prisstigning og energikrise. Vedtak:

Styret ønsket ikke å gå bort i fra modellen med individuelle 
lønnsoppgjør basert på det lønnspolitiske dokumentet og gir ÅL/AL 
fullmakt til å fullføre lønnsoppgjøret med gitte signaler.

• Forlengelse av åremål generalsekretær

Åremålet til generalsekretær Allan Livgård utløper høsten høsten 
2023 og det skal i følge kontrakten vurderes forlengelse 6 måneder 
før kontraktens utløp. ÅL presentere saken for styret.

Vedtak:

Styret innstiller på å forlenge åremålet til Allan Livgård med fem 
nye år ved kontraktens utløp. ÅL får fullmakt til å avtale detaljer 
med Allan Livgård.

• Foreldepermisjon generalsekretær
NBFs generalsekretær, AL, går ut i foreldrepermisjon 24. oktober 
og er i permisjon til 3. februar 2023. Styret diskuterte ulike 
alternativer for å dekke opp i perioden, og mener det er vanskelig å 
finne en direkte erstatter for en kort periode. Det søkes derfor å 
finne vikarer som kan tre inn og avlaste de øvrige i 
administrasjonen, slik at disse videre kan dekke opp for 
generalsekretæren.
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Vedtak: 
ÅL og AL får fullmakt til å gi vikariat i perioden. 

• Hjemmekontor
AL presenterte utkast til hjemmekontorordning i NBF. Hovedtanken
er at hver ansatt skal ha arbeidssted lik det i arbeidskontrakten,
men at man kan være inntil 2 arbeidsdager per uke på
hjemmekontor.

Foreløpig er dette en prøveordning ut november måned, og det tas sikte på at 
ordningen gjøres permanent i neste styremøte.  

Styret ønsket at det ble lagt til et tillegg i ordningen som gir arbeidsgiver 
myndighet til å kreve høyere tilstedeværelse på kontoret i perioder med «høyt 
trykk».  

De ansatte har også gitt innspill om at det bør vurderes en ordning hvor 
avspasering det ikke er tid til å ta omgjøres til lønn. Administrasjonen 
undersøker med tilsvarende organisasjoner om de har denne typen ordning og 
fremlegger forslag på innretning i neste styremøte.  

Vedtak: 
Prøveordning for hjemmekontor vedtas. Krav om tilstedeværelse i perioden før 
hjemmekontor strykes, og det legges til at arbeidsgiver kan kreve høyere 
tilstedeværelse i perioder med høyt trykk. Det ses på ordning for lønn i stedet 
for avspasering.  

Styret får beslutningssak til en permanent ordning til neste styremøte. 

❖ Søknad om tildeling av NBFs fortjenstmerke
Styret har mottatt en søknad fra Otta BK om tildeling av NBFs fortjenstmerke
til Erik Granly. Søknaden er støttet av NBF Hedmark og Oppland.

Vedtak:
Erik Granly tildeles NBFs fortjenstmerke. Norsk Bridgeforbund gratulerer så
mye med innsatsen!

❖ Juniorutvalg
Styret har mottatt referat fra det første møtet i NBF Rogalands juniorutvalg.
Bridgetinget 2022 anmodet NBF om å opprette et juniorutvalg i tråd med
dette.

Vedtak:
Styret ønsker å opprette et eget juniorutvalg og ber administrasjonen om å
utrede dette nærmere. Styret ønsker et beslutningsnotat om opprettelse av
juniorutvalg til neste styremøte.

❖ Kontaktperson for uønskede hendelser
NBF Rogalands juniorutvalg har bedt NBF om å finne en person som kan
være kontaktperson for juniorer som opplever uønskede hendelser ved
bridgebordet eller i bridgesammenheng. Styret bifaller ideen og ønsker at
dette ikke skal være begrenset til kun juniorer.

Vedtak:
Styret oppretter en rolle som kontaktperson for uønskede hendelser. Det er
viktig at rollens innhold og ansvar klarlegges, og at koblingen mot
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Disiplinærkomiteen vurderes. 

Administrasjonen jobber videre med saken og kommer tilbake med et 
beslutningsnotat i neste styremøte. Styret tar ikke stilling til honorering på 
nåværende tidspunkt. 

❖ Saker fra UTV

• Forslag om omlegging av divisjonssystemet

Deltakelsen i 4. divisjon har sunket betraktelig gjennom pandemien, og 

medført at divisjonssystemet til NBF ikke lenger har den 
pyramideformen som er optimalt. Mange av 4. divisjonspuljene er i 
tillegg så det sportslig sett ikke er optimalt.

UTV foreslå derfor at man kutter antall 3. divisjonspuljer fra 12 til 9, og 
at nedrykket fra både 2. og 3. divisjon reduseres til 3 lag fra hver pulje. 
Vedtak:

Styret ønsker at saken skal belyses nærmere før endelig vedtak. 
Styret har forståelse for problemstillingen om det sportslige. Det vi ikke 
vet nok om er om de 30 lagene det ikke lenger er plass til i 3. divisjon 

ønsker å spille i 4. divisjon. Vi må ikke lage et system som gjør at 
færre ønsker å spille divisjon. UTV bør og vurdere om en omlegging 

kan skade det sosiale aspektet som er mange medlemmers 
motivasjon for å spille divisjon. I tillegg bør saken ut på høring i 
organisasjonen før et vedtak slik at de dette gjelder får uttalt seg.

Styret ber UTV gjøre disse grepene og komme tilbake til styret med en 

ny vurdering.

• Forslag om nytt turnerings- og mesterpoengreglement

UTV la frem forslag til nye turnerings- og mesterpoengreglement.

• De viktigste endringene i mesterpoengreglementet var innskjerping av 
muligheten til å dele ut bonus kretspoeng, mindre tabeller ved mange 
par/få spill, innført egen skal for kursturneringer, kuttet i tabellene ved 
robotbridge og innført nye krav for å bli stormester m/stjerne og 
superstormester.

I turneringsreglementet var det foreslått at protestfristen endres til 48 
timer for de fleste typer korreksjoner (i dag finnes det også en 30 min 
frist), endret til standardavvik i stedet for kvalitetsberegning ved likt 
resultat i par/singel og reglene for grønt systemkort.

• Endringene hadde vært ute på høring i forkant, og styret hadde mottatt 

flere innsigelser fra BK Missklikk. Disse ble gjennomgått og vurdert, 

men styret finner ikke at man kan opprettholde bruken av E2, da det 

klart går mot forutsetningene for denne tabellen. ÅL ble kontaktet 
direkte om dette på e-post og sender et svar til BK Missklikk. Vedtak:

Nytt turnerings- og mesterpoengreglement vedtas og gjøres gjeldende 
fra vedtaksdato som er 1. oktober 2022.

❖ Økonomi

AL presenterte økonomirapporten fra ut august, og det er klart at NBF styrer 
mot et større underskudd enn det som er budsjettert. De største postene som 
virker i negativ retning er Bridgefestivalen/MSIBT som samlet hadde lavere 
overskudd enn ventet, lønnskostnadene hvor vi dessverre hadde gjort en feil i 
budsjettering og medlemskontingenten som ligger an til å bli ca 200 000 kr 
lavere enn budsjettert.

Styret ser ikke at det er store punkter hvor vi kan hente igjen det tapte resten
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av dette året. 

Vedtak: 
Styret tar økonomirapporten til etterretning. 

4/05 – 22 Gjennomgang og evaluering av Bridgetinget 2022 
Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av årets bridgeting. Samtidig er 
tilbakemeldingene fra tingdelegatene at tidspunktet (rett i forkant av festivalen) 
ikke er så gunstig som styret opprinnelig tenkte. Dette bør derfor vurderes 
nærmere frem mot tinget i ’24, selv om vedtektene nå gir styret mulighet til å 
ha tinget innen utløpet av august.  

❖ Handlingsprogrammet
Styret gjennomgikk handlingsprogrammet (rekruttering og kommunikasjon
kommenteres under sak 6/05 og 10/05). Styret ønsker at følgende gjøres:

• Det skal utarbeides en IT-utviklingsplan for å få oversikt over
kostnader og områder som må utvikles. På sikt bør det gjøres
endringer på bridge.no slik at denne blir mer tilgjengelig for nye
spillere og de som søker informasjon om bridge. Det nedsettes et
utvalg som har hånd om dette arbeidet – styremedlem Markus Lund
forespørres å lede dette.

• Det bør vurderes å utvide Bridge for Alle konseptet med andre
turneringsarrangører som har egnede konsept. Et eksempel kan være
Solgruppens Albirtur (det finnes mange flere). Vurderingen gjøres av
utvalget for Bridge for Alle.

• Styret ønsker at man skal se på kretsleddets rolle og funksjon, og på
sikt styrke dette. Administrasjonen bes lage et beslutningsnotat til
neste møte om opprettelse av et utvalg som skal jobbe med dette.

Vedtak: 
Styret prioriterer å jobbe med punktene over – samt punktene sommer 
kommer frem under sak 6/05 og 10/05. 

5/05 – 22 Bridgefestivalen / MSIBT 
❖ MSIBT:

Styret konstaterer at MSIBT ’22 gikk med et underskudd på kr 137 817 – til 
tross for at turneringen nå er gitt til norsk juniorbridge. For å redusere 
underskuddet er man helt avhengig av å øke deltakelsen. Styret diskuterte 
ulike varianter for å kunne gjøre dette. Generell deltakelse i live turneringer 
er fremdeles lavere enn før pandemien.
Styret ønsker også å takke Christen Sveaas/Kistefos for bidraget til 
turneringen.  

Vedtak: 
Styret ber om at MSIBT ’23 vurderer å differensiere turneringen i større grad 
slik at premiene fordeles på flere par. I vurderingen bør man også vurdere 
ulik startkontingent for de ulike gruppene og speile dette i premienivået. Det 
må og vurderers å opprette en egen pulje for mindre rutinerte spillere 
gjerne med færre spill. Styret mener at MSIBT fortsatt har livets rett og 
ønsker å satse på turneringen videre. 

TD stemte i mot vedtaket. 
❖ Bridgefestivalen

Styret konstaterer at Bridgefestivalen gikk med et overskudd på kr 85 450.
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Dette til tross for at hele kostnaden med nye kort er ført på festivalen. 
Rapport fra festivalgeneral Svein-Jarle Ludvigsen ble gjennomgått, og styret 
sier seg godt tilfreds med årets festival. Noen forbedringspunkter: 

• Større fokus på vinnerne i bulletinen – de må på første siden!

• Det bør vurderes festivalpass også i Bridge som Sport – delen av 
festivalen. AL informerte om at dette har vært vurdert i flere år, men 
det noen tekniske utfordringer med dette.

• TL-klokkene som er en knapp på bridgematen bør tas i bruk.

Styret diskuterte også tidspunktet for festivalen og innspill om endringer. NBF 
gjennomførte for noen år siden en spørreundersøkelse om tidspunktet, og et 
klart flertall ønsker festivalen på nåværende tidspunkt. Det vurderes derfor 
ikke endringer på nåværende tidspunkt.  

Rapport fra festivalvertene ble også gjennomgått. Styret ber BfA-utvalget om å 
vurdere om BfA på festivalen skal inngå som en del av deres virkeområde, 
eller om turneringene på festivalen skal ut av BfA-konseptet.  

Styret ønsker å takke Bjørn Svela, som trekker seg som festivalvert, for sitt 
bidrag. De to gjenværende festivalvertene ønsker at styret på nytt skal vurdere 
godtgjøring for arbeidet som gjøres som festivalvert.  

Vedtak: 
Styret er orientert om årets festival og tar rapport/resultat til orientering. Styret 
er positive til at festivalvertene kan motta godtgjøring for arbeidet som gjøres i 
for- og etterkant av festivalen, men ønsker at selve festivalvertarbeidet på 
festivalen fortsatt skal gjøres på frivillig basis.  

6/05 – 22 Rekruttering 
❖ Bridge på VGS / Toppidrett bridge

Styret gjennomgikk evalueringen gjort av NBF, og generelt viser den at 
studentene er fornøyd med innhold og gjennomføring av faget. Samtidig viser 
undersøkelsen at det er rom for at vi kan bli enda bedre – og det ønsker 
styret at vi setter ressurser på.

I år er også første år hvor det er felles undervisning i toppidrett bridge 1 og 2, 
og styret er opptatt av at det lages separate opplegg for å holde progresjonen 
i faget.

Vedtak:

Styret ønsker å støtte faglærer og faget slik at vi kan tilby et enda bedre fag. 
Dette gjøres ved at TEH og TB danner en ressursgruppe for faget, og bidrar 
til utvikling av en komplett læreplan for faget. Styret ønsker læreplan fremlagt 
i god tid før neste skoleår.

❖ Bridgens Dag

Marianne Harding hadde skrevet en omfattende rapport fra Bridgens Dag –og 

totalt sett hadde vi over 50 arrangementer land og strand rundt, og over 
halvparten fikk medieomtale av sitt arrangement! Det skal vi være godt 
fornøyd med!

Styret støtter MH i at vi bør satse på en Bridgens Dag også i 2022 nå som 
interessen er stor og det finnes en «drive» i organisasjonen.

Vedtak:

Styret vedtar at Bridgens Dag arrangeres 17. september 2023, og det settes
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av inntil kr 200 000 til materiell, markedsføring og arrangementsstøtte til 
klubber. Midlene hentes fra rekrutteringsbudsjettet.  

❖ Søknad gavestiftelse
Styret fikk søknaden til DNB Sparebankstiftelsen presentert. Full innvilgning
vil bety et lite paradigmeskifte i NBFs satsing mot barn og unge.

Vedtak:
Styret er orientert om søknaden.

❖ Hjemmesider juniorklubber
Styret ble presentert for skissene til nye hjemmesider for juniorklubber. NBF
har mottatt offentlige midler for utvikling av disse. Styret er svært positive til
hvordan disse er tenkt.

❖ Rekrutteringsstrategi
Marianne Harding presenterte tankene for rekruttering i den kommende
perioden. Tidligere har NBFs kanskje største utfordring vært å beholde
kursdeltakere etter endt kurs, og det bør settes fokus på dette i kommende
perioden. Samtidig fortsetter satsingen på barn og unge, og intensiveres
dersom vi mottar midler fra DNB Sparebankstiftelsen.

Vedtak:
Styret vedtar at hovedfokus i rekrutteringsstrategien i perioden 22-24 blir tiltak
for å beholde flest mulig av de som går på nybegynnerkurs, og at parallelt går
satsingen mot barn og unge.

7/05 – 22 Internasjonalt 
Sportssjef Øyvind Ludvigsen hadde laget rapporter fra VM og EM for de 
«voksne» klassene. Styret savner samtidig rapport fra U-EM.  

Styret ønsker at man i årsrapporten til neste styremøte setter fokus på hvilke 
tiltak man skal gjøre for å nå målene i sportsplanen (for de klasser som ikke 
nådde disse).  

Styret er enig med sportssjefen i at man må sette krav til lagene som 
representerer Norge på egen regning (der hvor NBF dekker startkontingent og 
drakter). Deltakelsen skal ikke være ferie, og man har de samme forventninger 
til innsats, seriøsitet og resultater som for de andre lagene.  

Styret etterlyste også at det ble valgt en tillitsvalgt i juniorklassene. 
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8/05 – 22 Arbeidsgruppe medlemskontingent, serviceavgift ++ 
ÅL presentere arbeidsgruppens oppsummering av tilbakemelding fra 
gruppearbeid på bridgetinget, og arbeidsgruppens forslag til vedtak. Generelt 
var tingdelegatene mer konservative enn vi på forhånd hadde ventet, og 
ønsker mindre endringer i organisasjonen.  

Vedtak: 
1. Styret foreslår ingen endring i medlemskontingent
2. Styret ber administrasjonen utarbeide en modell for klubbkontingent hvor
klubbkontingenten er gradert etter klubbens størrelse. Det forutsettes at den
samlede inntekten for NBF skal være like høy som etter nåværende ordning.
Utredningen legges frem for Bridgetinget 2024 med forbundsstyrets innstilling
til vedtak.
3. Styret er informert om at UTV allerede har planer om å lage et tillegg til
turneringsreglementet om online bridge, og ber om at de kommer tilbake med
dette.
4. Styret er informert om at NBF sikrer at klubb og krets blir informert om
kursdeltakere i deres nærmiljø, men at den lokale responsens har vært lav.
Styret ber om at dette arbeidet intensiveres.
5. Styret vedtar at NBF skal synliggjøre fordelene med medlemstilbudene
bedre, og at det å synliggjøre de sosiale fordelene med bridge skal være en
del av det. Styret ber om at hjemmesidene oppdateres i tråd med
tilbakemeldingene fra gruppearbeidet på tinget.
6. Styret setter kretsgrenser som et tema på Kretsledermøtet 2023 og bruker
tilbakemeldinger derfra for å vurdere om det skal gjøres endringer i
kretsgrenser.
7. Styret lager en helhetlig plan for styrking av kretsleddet slik det er vedtatt i
handlingsprogrammet for kommende periode. Planen skal inneholde
forslagene i arbeidsgruppas innstilling. Administrasjonen skal lage et
beslutningsnotat til neste styremøte hvor det skal settes ned ei arbeidsgruppe
for å jobbe med disse tingene.
8. Styret ber om at styrking av kretsenes finansiering skal utredes gjennom
arbeidet med en helhetlig plan for styring av kretsleddet. (se forrige punkt)
9. «Styret vedtar at NBF skal være bindeledd mellom kretser/klubber og NBF.
Det innebærer at nye Realbridge-kontoer bestilles gjennom NBF, og at
Realbridge fakturerer NBF for all klubbspilling. NBF fordeler deretter denne
kostnaden videre til klubber gjennominnkrevingen av serviceavgift.
Administrasjonen beslutter om dette skal gjøres gjennom egen CRcategory ID,
eller manuelt tillegg til serviceavgiften.»

9/05 – 22 Organisasjonsdager 2023 
Organisasjonsdagene i 2023 er terminfestet i starten av juni, men det 

kolliderer med åpent EM. Administrasjonen foreslår derfor et annet tidspunkt for dagene og 
ber om at styret nedsetter ei arbeidsgruppe som kan jobbe med dagene. 

Vedtak: 
Organisasjonsdagene 2023 flyttes til 22. – 23. april og kretsledermøtet flyttes derfor til 21. 
april 2023. Fra styret blir Elisabeth og Stig med i arbeidsgruppen.  

10/05 – 22 IT/kommunikasjon 
Ina H. Johansen hadde presentert et 1. utkast til tanker og vurderinger om ny 
kommunikasjonsstrategi. Styret bifalt tankene og ber om at det jobbes videre i 
samme spor.  

AL viste litt hvilke grep som hadde blitt gjort kommunikasjonsmessig, og Ina 
hadde også laget en oppsummering. NBF er allerede blitt bedre på 
kommunikasjon, og vi har fått flere medieoppslag.  
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På IT-siden har styret i sak 4/05 i dette møtet vedtatt å lage en IT-
utviklingsplan.  

Vedtak: 
Styret er informert om arbeidet som gjøres med kommunikasjon og IT. 

11/05 – 22 Eventuelt 
TB tok opp at det er utfordringer med NBFs etterforskergruppe. Ett av 
medlemmene har meldt seg ut og ett annet svarer ikke lenger på 
henvendelser. TB foreslår derfor at man må finne nye etterforskere, og ha 
flere tilgjengelig.  

Vedtak: TB får fullmakt til å finne flere etterforskere, og lager en ny struktur for 
honorering av arbeidet som i større grad baserer seg på honorar per sak.  

JM informerte styret om at han og TEH ønsker å gå i dialog med 
ressurspersoner med mål om å få bridge på TV. Fra NBFs side ønsker de å 
involvere Ina H. Johansen. 

Vedtak: 
Styret er informert om planene og ønsker at man tar kontakt med 
WorldBridgeTour slik at man ikke tråkker hverandre på tærne i forsøket. 




