PROTOKOLL - BRIDGETINGET 2004
Lillehammer 12. – 13. juni 2004
Tinget satt på Radisson SAS Lillehammer Hotell kl 10.30 lørdag 12. juni 2004.
1 Godkjennelse av representantenes fullmakter:
41 fullmakter fra 24 kretser samt 7 stemmeberettigede styremedlemmer, til sammen 48
stemmeberettigede delegater.
NBF Nord Trøndelag ikke representert.
2 Valg av dirigent og sekretær:
Bjarne Berg ble valgt til dirigent og Rune Handal valgt til sekretær.
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden:
Enstemmig vedtatt.
4 Valg av representanter til å underskrive protokollen:
Svein-Harald Riisnæs, NBF Vestfold og Egil Gimre, NBF Rogaland ble enstemmig valgt.
President Jan Aasen holdt sin hovedtale og la vekt på at Valgkomiteen har ønsket et skifte av
president og styre. Etter 8 år som president og 16 år i forbundsstyret gikk Aasen tilbake i tid samt
reflekterte over fremtiden for NBF. I 2004 overlater Styret et sunt og veldrevet forbund,
administrasjonen fungerer, økonomien er på trygg grunn og forbundet har gått gjennom
betydelige endringer siden 1996. Nye vedtekter på forbunds-, krets- og klubbnivå, endret
kretsstruktur, aktiv bruk av IKT, flere kretser har fått betalte forretningsførere og Bridgetinget
fungerer som politisk verksted fristilt fra NM-par etc. Tilbudene er vesentlig forbedret gjennom
etableringen av Norsk Bridgefestival, Bedriftsmesterskapet, Nordkalotturneringen,
mesterpoengordningen er tilpasset nye rammebetingelser, turneringslovene videreutviklet,
opplæringsmateriell og markedsføring er forbedret, medlemsbladet Norsk Bridge er videreutviklet
og det er oppnådd flere sterke internasjonale resultat.
5 Behandling av Forbundsstyrets beretninger for 2002 og 2003:
Dirigenten gjennomgikk Styrets beretning for 2002 som ble behandlet avdelingsvis.
Det fremkom ønske om at antall lisenser innsettes under Medlemsoversikt.
Lars Eide redegjorde for arbeidet i Disiplinærkomiteen og var opptatt av at det er liten
rapportering. Brudd på vedtektene og reglement skjer, men for mange unnlater å videreformidle
dette og dette er uheldig for organisasjonen. Eide anmodet om innskjerping slik at vi kan
videreutvikle organisasjonen på en positiv måte. Jan Th. Thoresen etterlyste skjema for
rapportering og Eide repliserte at dette ikke eksisterte og anså heller ikke eget skjema som
hensiktsmessig. Aage Irgens berettet om frustrert nyvalgt klubbleder som hadde triste interne
forhold i klubben, men unnlot å bringe dette videre og spesielt ikke å rapportere dette skriftlig.
Styrets beretning 2002 ble tatt opp til votering og enstemmig godkjent samt ansvarsfrihet
for styret innvilget.
Dirigenten gjennomgikk Styrets beretning for 2003 som ble behandlet enkeltvis.
Under Kretsledermøtet ble det stilt spørsmål ved om manglende kretsdeltakelse er et brudd på
vedtektene.
Under medlemsutvikling fremkom ønske om spesifikasjon av antall kurs- og juniormedlemmer.
Under Turnerings- og mesterpoengutvalget (TMU) ba Arne Georg Aunøien om at laget ble slettet
hvis spillere uten gyldig lisens deltok. Sigmund Bakke orienterte om at TMU har vært ”snille” i en
tidlig fase, men at håndteringen av regelverket innskjerpes. Dette skal gjøres kjent før Norsk
Bridgefestival og bl.a. gjennom Norsk Bridge.
Kenneth Syversen kommenterte enkelte navnefeil i beretningen.
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Styrets beretning 2003 ble tatt opp til votering og enstemmig godkjent samt ansvarsfrihet
for styret innvilget.
6 Regnskapene for 2002 og 2003:
Under gjennomgang av regnskapene var revisor Lars Bakketun fra Dybwad Revisjon DA og
Øyvind Ludvigsen fra Kontrollkomiteen tilstede.
Rune Strøm fremla regnskapet for 2002 og viste til behandlingen av samme under
Kretsledermøtet i Bodø i juni 2002, revisjonsberetning og uttalelse fra Kretsledermøtet.
Årsregnskapet 2002 ble enstemmig godkjent og Styret innvilget ansvarsfrihet.
Rune Handal fremla regnskapet for 2003 og la vekt på at økonomien nå er under kontroll etter
den omfattende oppryddingen høsten 2003 og at det ikke ligger uavklarte og eldre fordringer i
regnskapet. NBF har de siste tre år gått fra underskudd 1.210.000 (2001), underskudd 519.000
(2002) til overskudd 731.000 i 2003. Årsakene til økning på inntektssiden (2,1 mill.) forklart.
Redegjorde for avsetninger foretatt i 2003 som er i samsvar med budsjett. Likeledes ble det
redegjort for regnskapsførselen i Rekrutteringslotteriet 2002 som førte til et forbedret årsresultat
med kr. 78.820 etter at feil var oppdaget. Det samlede resultat for Rekrutteringslotteriene 2002 og
2003 er ca. kr. 720.000 samtidig som klubbenes/kretsenes andel utgjorde rundt kr. 500.000.
Per Sletten kommenterte at rapporteringen er 100 % forbedret.
Revisor orienterte om prinsippene for bruk av noter og besvarte spørsmål etter at ønske om mer
informasjon i notene burde fremkomme.
Aage Irgens påpekte feil summering av tall under note 4.
Handal redegjorde for inntektene for spilleautomatene, NBF har 10 lisenser - og NBF har søkt
kompensasjon for evt. bortfall av lisensinntekter i 2005.
Flere talere kommenterte fremtidige lotterier, pris pr. lodd og alternativ som skrapelodd etc.
Årsregnskapet 2003 ble enstemmig godkjent og Styret innvilget ansvarsfrihet.
Før behandling av neste post ba Helge Stanghelle om og fikk innvilget talerett.
8 Behandling av innkomne forslag:
Forslag fra NBF Troms og Ofoten: Aage Irgens redegjorde for det todelte forslaget fra NBF
Troms og Ofoten og begrunnet dette med egne erfaringer og belyste med eksempler fra Tromsø.
Det er full aksept for kretsens ansvar mht. gjennomføring av Seriemesterskapet, men ikke at dette
skal medføre kostnader for kretsen. Sigmund Bakke repliserte at ved uteblivelse skal laget
belastes.
Del 2 av forslaget ble kommentert av flere og Sigmund Bakke gjorde det klart at Styret ikke anså
dette som sak for Tinget. Sjablongprinsippet ble innført i 2002 og har fungert tilfredsstillende og
spesielt at dette medfører kostnadskontroll. TMU skal gjennomgå satsene for arrangementstøtte
før neste sesong men drastisk økning i satsene kan ikke forventes. Bakke gjennomgikk også
Styrets merknader til forslaget og konkluderte med at Styret ikke anbefaler forslaget fra NBF
Troms og Ofoten.
Tore Syvertsen mente at sjablongprinsippet virker mot sin hensikt og svært urettferdig og ønsket
kompensasjon i forhold til de reelle utgiftene. Rolf J. Olsen støttet Styret, anså ikke dette som
tingsak men anså det som viktig at Styret er kjent med reaksjonene og oppfatningene i kretsene.
Kai Lille-Homb støttet forslaget fra NBF Troms og Ofoten. Helge Stanghelle kommenterte at tinget
nå diskuterte element av et omfattende regelverk som må sees i sin helhet.
Dirigenten tok forslaget opp til votering som ga følgende resultat;
- Del 1 av forslaget falt mot 9 stemmer
- Del 2 av forslaget falt mot 5 stemmer
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Evaluering av kretsgrensene og vedtektene: Jan Aasen redegjorde for Styrets notat til Tinget mht.
evaluering av kretsgrensene og vedtektene.
Bridgetinget tok Styrets forslag til vedtak til etterretning.
TMU saker 2004: Sigmund Bakke redegjorde for Styrets forslag om omlegging av
Seriemesterskapet slik at 5. divisjon bortfaller. 5. divisjon ble etablert i 1995 og omleggingen er i
hovedsak i samsvar med forslag fremmet tidligere fra Sørreisa. Problembarnet i
divisjonsspillingen har vært 4. divisjon der det med 18 puljer har generert høye kostnader ved
reise/overnatting. Omleggingen vil medføre at startkontingenten forblir på samme nivå selv med
økt arrangementsstøtte.
Forslaget ble kommentert av flere og bl.a. var det enighet om at det er viktig at Tinget uttaler seg
om slike endringer/tilpasninger. Tore Syvertsen fant forslaget fornuftig, men var opptatt av
hvordan overgangen skulle skje. Aunøien hadde ønsket å motta forslaget tidligere og NBF
Østerdal ville da som eksempel ha 16 lag ved ny ordning. Omleggingen forutsetter TL samt
dublerte kort og med utgifter rundt kr. 4.000 fant han at arrangementstøtten på kr. 1.700 var lav.
Anbefalte kr. 3.000. Svein Markussen kommenterte at forslaget var godt og som vanlig fra TMU –
vel gjennomtenkt. Han understreket behovet for markedsføring for å unngå frafall. Per Halvorsen
støttet forslaget men ønsket at dette ble innført først neste år. Helge Stanghelle konkluderte med
at Styret må ha handlefrihet til omlegging og Bakke repliserte at det er viktig at Styret kan gjøre
slike tilpasninger uten å vente på ny tingbehandling om 2 år. Samtidig ble det understreket at
denne omleggingen ikke ville sted uten at Tinget hadde innsikt i forslaget og ga tilslutning til
innholdet. Lille-Homb støttet dette og satte pris på at Tinget var gjort kjent med den tenkte
omleggingen. Halvor Kalberg advarte mot omleggingen, det er viktig å fylle på nedenfra og NBF
må ikke risikere å miste nye medlemmer. Jan Aasen ba om Tingets støtte og at satsene inngår i
Økonomiplanen. Aunøien ba TMU vurdere å åpne 5. divisjon for nybegynnere og se denne
utelukkende i rekrutteringssammenheng.
Forslaget ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt.
Kai Lille-Holm ble permittert resten av dagen.
Forslag fra NBF Sør-Trøndelag: Svein Ingar Sæther redegjorde for forslaget fra kretsen om
endringer mht. lisens. Forslaget var todelt og gjaldt SM 2004/2005 og videre at lisensen i
fremtiden skal følge bridgesesongen.
Sigmund Bakke redegjorde for Styrets merknader til forslaget og viste til vedtaket gjort av
Bridgetinget 2002. TMU er kjent med innvendingene men ønsker ingen overlappende perioder og
endringer på dette stadium samtidig som lisensordningen vil bli revurdert før 2006.
Forslaget ble tatt opp til avstemning og falt mot 6 stemmer.
13 Æresbevisninger:
Jan Aasen begrunnet og fremla forslag om at NBFs Hederstegn tildeles Ole K. Sara for hans
trofaste og betydelige innsats for utvikling av norsk bridge. Ole K. Sara er medlem av Alta BK og
har vært medlem av forbundet i 47 år.
Forslaget om å tildele NBFs Hederstegn til Ole K. Sara vedtatt med akklamasjon.
Bridgetinget gikk deretter over i seminar og behandlet diverse spørsmål i gruppearbeid.
Bridgetinget hevet etter første dag klokken 18.00.
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Bridgetinget satt på nytt søndag 13. juni klokken 10.00.
9 Handlingsprogrammet 2004 – 2008:
Jan Aasen innledet om forslaget og redegjorde for Styrets arbeid med forslag til
Handlingsprogrammet 2004 – 08. Handlingsplanen er førende for organisasjonen og alle
organisasjonsledd er ansvarlige for å innarbeide tiltakene i sine årsplaner og budsjett.
Kenneth Syversen anså forslaget lite spenstig da kr. 0 var avsatt til ungdom under 25 år.
Kalberg var kritisk til å bruke kr. 350.000 til autorisasjon av bridgelærere og ville benytte midlene
til opplæring.
Flere kommenterte at tanken om TV kurs vil kreve mye mht. forberedelser og stilte spørsmål ved
om dette er realistisk samt effekten av slikt tiltak.
Flere kommenterte lotteri og Aunøien viste til generell misnøye med dette. Tore Syvertsen
understreket at Styret i liten grad har synliggjort hva midlene anvendes til og behovet for
informasjon må ikke neglisjeres. Per Halvorsen ønsket å regulere medlemsavgiften med kr. 50 og
kvitte seg med lotteriet. Dette ble støttet av Aunøien og Anne Marit Berg som ba om at man fant
annen form for inntjening. Asbjørn Anthonsen etterlyste og påpekte at ingen har gitt alternativ.
Forslaget til Handlingsplan 2004 – 2008 tatt opp til avstemning og enstemmig vedtatt.
10 Økonomiplan:
Jan Aasen redegjorde for arbeidet med Økonomiplanen og forutsetningene for denne inklusiv
5 % medlemsøkning, påtenkte kontingentsatser og bemanning ved forbundskontoret.
K. Syversen påpekte at Styret har anledning til å øke lisensen i samsvar med konsumprisindeks.
Forslag til Økonomiplan enstemmig tatt opp til avstemning og enstemmig vedtatt.
7 Tildeling av særskilt fullmakt til Kretsledermøtet:
Jan Aasen orienterte om at det ikke forelå saker som tilsa at Kretsledermøtet skulle tildeles
særskilt fullmakt.
Tore Syvertsen mente at Kretsledermøtet bør få fullmakter og Kenneth Syversen støttet dette for
at Kretsledermøtet 2005 skal kunne godkjenne årsregnskapet 2004.
Dirigenten tok deretter opp forslaget om å tildele fullmakt til Kretsledermøtet 2005 for å godkjenne
årsregnskapet 2004. Forslaget om å tildele slik fullmakt vedtatt med 27 mot 17 stemmer.
Helge Stanghelle stilte deretter spørsmål om vedtaket var lovlig og etter gjennomgang av
vedtektene anbefalte Rolf J. Olsen ny avstemning og at vedtaket ble omgjort.
Tinget tok dette til etterretning og ingen fullmakt tildelt etter vedtektene § 8 – 1.
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Valg av tillitsverv:
Kirsten Rita Arnesen redegjorde for Valgkomiteens arbeid og innstilling.
Tor Henriksen stilte spørsmål om prosessen og fant det naturlig at Jan Aasen hadde blitt innstilt
til 2 nye år når han selv ønsket dette. Henriksen ba også om begrunnelse for hva Valgkomiteen
mente med uttrykket ”etter press” i innstillingen. Kirsten Arnesen redegjorde for prosessen og at
årsaken til uttrykket ”etter press” var flere mottatte henvendelser samt at 40 % hadde stemt
blankt ved valg av president ved forrige bridgeting.
Dirigenten spurte forsamlingen om det forelå andre forslag og Tore Syvertsen fremmet forslag
fra NBF Aust-Agder om Petter H. Lindkvist som 1. varamedlem.
Kurt Olaussen fremmet forslag om gjenvalg av Terje Ingvaldsen som styremedlem fremfor Rolf
Lersbryggen. Per Sletten imøtegikk forslaget og ba om Lersbryggen kommer inn i Styret pga.
innsatsen som er gjort i Østfold og Follo.
Jan Thoresen ba om at Jan Aasen fikk anledning til kampvotering om ønskelig.
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Aage Irgens etterlyste i hvilken grad det er tatt hensyn til kompetanse og ikke kun geografi,
hvoretter kandidatenes bakgrunn ble kort gjort rede for.
Tinget hadde deretter en diskusjon rundt prosedyre og vedtekter før man fastla at president
velges ved skriftlig valg, ikke krav om skriftlig valg for visepresident mens styremedlemmer
velges en bloc.
Valgene ble avholdt med følgende resultat:
President:
Visepresident:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. Vara:
2. Vara:
3. Vara:

Helge Stanghelle med 47 stemmer
Svein Markussen med akklamasjon
Kenneth Syversen med 47 stemmer
Sigmund Bakke med 45 stemmer
Inger Hjellemarken med 43 stemmer
Berit Anna Hanssen med 41 stemmer
Rolf Lersbryggen med 38 stemmer
Asbjørn Anthonsen med 33 stemmer
John Helge Herland med akklamasjon
Halvor Vågene med akklamasjon

Kontrollkomite: Leder Øyvind Ludvigsen, nestleder Svein Parnas og medlem Ellen Vigmostad,
1. varamedlem Trine Furunes, 2. varamedlem Arve Farstad – alle med akklamasjon.
Disiplinærkomite: Leder Lars Eide, nestleder Asbjørn Davidsen, 1. varamedlem Jørgen Petter
Nermo, 2. varamedlem Åse Karin Grindheim – alle med akklamasjon.
Domskomite: Leder Bjarne Berg, nestleder Annelise Asla, medlem Sverre Johnsen,
1. varamedlem Tulla Steen Lybæk og 2. varamedlem Gaute Kolsberg – alle med akklamasjon.
Valgkomite:
Leder Jostein Øvervatn, medlemmer Kirsten Rita Arnesen og Halvor Kalberg.
Varamedlem: Grethe Teksum.
Egil Gimre takket Jan Aasen og det avtroppende styret for jobben som er gjort og
snuoperasjonen som er gjennomført og Tinget ga stående applaus.
11 Valg av revisor og fastsettelse honorar:
Revisor Lars Bakketun fra Dybwad Revisjon DA gjenvalgt og honorar godkjennes etter regning.
ooooooooooooo
Helge Stanghelle takket Jan Aasen og de avtroppende styremedlemmer for innsatsen med gave
og blomster. Stanghelle takket Bjarne Berg som dirigent og fremfor alt tilliten som ble vist ham av
Bridgetinget. Tinget har vært konstruktivt, satt medlemmene i fokus og fokusert på de lange
linjer. Han pekte på verdier som etikk, lojalitet og understreket at organisasjonen har kommet
langt - kretsene må lojalt følge opp vedtakene som er fattet. Handlings- og Økonomiplanen som
nå er vedtatt blir grunnlaget for Styres arbeid hvor medlemmenes interesser skal stå i fokus og
Norsk Bridge anvendes som viktigste middel for kommunikasjon.
Tinget hevet klokken 13.00.
______________________
Egil Gimre

________________________
Svein-Harald Riisnæs

5

