PROTOKOLL - BRIDGETINGET 2008
Gardermoen 7. – 8. juni 2008
Bridgetinget 2008 satt på Rica Hotell Gardermoen lørdag 7. juni 2008 klokken 1300.
President Helge Stanghelle ønsket velkommen til Bridgetinget 2008. Samtidig holdt han sin
hovedtale og innledet med betraktninger knyttet til våre kjerneverdier. Som frivillig organisasjon
er vi også preget av amatørvirksomhet og problematikken ved at mange tillitsvalgte venter at
arbeidet skal gjøres uten at man selv alltid tar tilstrekkelig aktivt del.
Stanghelle reflekterte over utviklingen siden forrige bridgeting og spesielt jubileumsåret 2007
som fremstår som ett av de beste for forbundet gjennom historien.
Stanghelle viste til den økonomiske utvikling og pekte på vår sårbarhet ved at resultatet er
avhengig av finansinntekter for å gå i balanse. Det er NBF sin utfordring å heve inntektsnivået
for å kunne finansiere videreutvikling og det må bli en sentral oppgave for det kommende styret.
Utover jubileumsaktivitetene var rekruttering og opplæring et satsingsområde i 2007. Det ble
nedlagt et omfattende arbeid fra sentralt hold for å gjennomføre høstens rekrutteringskampanje.
Målsetningen om å nå 12 000 i inneværende tingperiode viste seg ikke å slå til, og kampanjen
var således ikke vellykket. Uansett ga kampanjen god oppmerksomhet rundt bridge, men det
var store regionale forskjeller i innsatsen. Ikke minst var det skuffende at over 50 % av kretsene
unnlot å rapportere om sin deltakelse og aktiviteter.
Stanghelle understreket betydningen av å satse videre på teknologi og var opptatt av hvordan
bl.a. SparTi har fått innpass i over 300 klubber og at forbundets teknologiske plattform må
videreutvikles. Likeledes bør NBF ytterligere bygge ut informasjon- og kommunikasjonskanaler.
Internasjonalt oppnådde forbundet glansdager i 2007 ved at Damelaget ble nordiske mestere på
Lillehammer og selvfølgelig med verdensmesterskapet i Bermuda Bowl som sportslig høydepunkt
i forbundets historie. Våre juniorer ligger også langt fremme og sto også i 2007 for gode
prestasjoner.
NBF er også med å prege utviklingen bridgepolitisk i europeisk sammenheng og NBF vil ha
formannskapet i NBU frem til 2009.
Stanghelle trakk også frem samarbeidet som nå utvikler seg på nordisk plan i forbindelse med
etablering av felles plattform for utdanning og felles nordisk nettbasert plattform som det fremste
nordiske samarbeidstiltaket gjennom tidene.
Avslutningsvis kom Stanghelle inn på kontorets kapasitet og at bemanningen må styrkes for å
kunne ivareta den jevnt økende arbeidsmengde. Forbundskontoret representerer også
kontinuiteten i vår virksomhet og det er viktig at vi finner økonomisk grunnlag for ytterligere
utbygging av våre administrative ressurser.
1 Godkjennelse av representantenes fullmakte:
48 fullmakter fra 24 kretser (NBF Vest-Finnmark ikke representert) samt 7 stemmeberettigede
styremedlemmer, til sammen 55 stemmeberettigede delegater.
2 Valg av dirigent og sekretær
Asbjørn Davidsen ble valgt til dirigent og Rune Handal til sekretær.
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Helge Stanghelle ba om flytting av punkt 13 til behandling før punkt 7.
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Gaute Kolsberg fremla forslag om at vedtak truffet av kretstinget i NBF Oslo skulle behandles
av bridgetinget og medtaes på dagsorden. Forslagene var oversendt forbundskontoret først
medio mai, men Kolsberg ba allikevel om at sakene ble behandlet av tinget under henvisning
til vedtektenes § 4-3, andre ledd.
Stanghelle og Davidsen ga uttrykk for at forslagene fra Oslo (med ett unntak) etter deres
oppfatning i følge vedtektene ikke kunne behandles av tinget samt at enkelte spørsmål var
behandlet ved tidligere anledninger. Stanghelle redegjorde også for intensjonen med tidsfrister
for at ulike organisasjonsledd hadde anledning til å sette seg inn i spørsmålene før tingbehandling
finner sted.
Dirigenten tok opp saken til avstemning og bridgetinget avviste forslaget fra NBF Oslo med stort
flertall.
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.
4 Valg av representanter til å underskrive protokollen
Anne Marit Borg, NBF Buskerud og Arnt Uchermann, NBF Øst-Finnmark valgt.
5 Behandling av Forbundsstyrets beretninger for 2006 og 2007
Jan Olav Røseng gjennomgikk Styrets beretning for 2006 og viste bl.a. til at årsberetningen
var gjennomgått under Kretsledermøtet i 2007.
Jostein Øvervatn viste til at årstall på side 9 i beretningen var feil.
Røseng gikk deretter avdelingsvis gjennom årsberetningen for 2007.
Etter henstilling fra Jørgen Nermo ble kapittelet om Disiplinærkomiteens arbeid lest opp.
På spørsmål fra Jan Thoresen repliserte Nermo at praksis i Disiplinærkomiteen tilsa at personer
som omfattes av disiplinærsaker ikke blir navngitt. Domskomiteen har imidlertid til dels ført annen
praksis tidligere.
Vedtak: Styrets beretning for 2006 og 2007 enstemmig godkjent og ansvarsfrihet
for Styret innvilget.
6 Regnskapene for 2006 og 2007
Under gjennomgang av regnskapene var revisor Lars Bakketun fra MGI Revisjon Asker DA
tilstede.
Rune Handal viste til at regnskapet for 2006 ble behandlet av kretsledermøtet i Lillehammer i juni
2007, fremlagt revisjonsberetning, uttalelse fra kretsledermøtet samt rapport fra Kontrollkomiteen
til kretsledermøtet i 2007.
Handal gikk deretter gjennom årsregnskapet for 2007 og den økonomiske utviklingen de senere
år. Handal begrunnet også årsaken til at regnskapet for bridgefestivalen i sin helhet er tatt inn i
forbundets regnskap og viste en sammenlikning av regnskapene med og uten festival.
De årlige budsjett er satt opp i samsvar med gjeldende Handlings- og Økonomiplan.
Rolf N. Hansen gratulerte Styret med resultatene, men etterlyste en oversiktlig sammenstilling
av regnskap i forhold til Økonomiplanen. Dette er en forutsetning for at bridgetinget kan foreta
overordnede valg og prioriteringer.
Lars Bakketun redegjorde for prosess og hvorledes arbeidet med revisjon av forbundets
regnskap gjennomføres.
Bakketun redegjorde også for bakgrunnen med navneskifte av revisjonsfirmaet fra tidligere
Grant Thornton Asker DA
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Vedtak: Årsregnskapene for 2006 og 2007 enstemmig godkjent og Styret innvilget
ansvarsfrihet.
7 Vedtak om tildeling av fullmakt til Kretsledermøtet
Det tildeles ikke spesielle fullmakter til kretsledermøtet i kommende tingperiode.
13 Tildeling av æresbevisninger
Helge Stanghelle begrunnet og fremla forslag om at NBFs Hederstegn tildeles Glenn Grøtheim,
Ulf Håkon Tundal, Geir Helgemo, Boye Brogeland, Erik Sælensminde, Sten Bjertnes og Vegard
Brekke fremragende internasjonale prestasjoner og verdensmesterskapet i VM for nasjonslag i
Shanghai 2007.
Stanghelle understreket at Tor Helness alt er innehaver av hederstegnet og at styret vil komme
tilbake med forslag i den sammenheng.
Vedtak: NBF’ Hederstegn vedtatt med akklamasjon.
Bridgetinget gikk deretter over i seminar og behandlet diverse spørsmål i gruppearbeid.
Bridgetinget hevet etter første dag klokken 1800.
Bridgetinget satt på nytt søndag 8. juni klokken 1000.
8 Behandling av innkomne forslag
Jørgen Nermo fremla og begrunnet forslag til endringer i disiplinærreglementet og understreket
samtidig at arbeidsmengden for DK dessverre har økt de senere år. Forslagene er fremlagte for
å gjøre bestemmelsene enklere å forstå samt mer presise.
Stanghelle redegjorde for styrets synspunkter og de ulike punkter ble deretter tatt opp til debatt.
Forslaget § 12-3 f: Jan Thoresen var opptatt av at man unngikk misforståelser og stilte spørsmål
med bl.a. tolkningen ved juleavslutninger. Styret anser imidlertid at forslagene skal være presise
og at alkohol kan serveres ved sosiale anledninger, men at klubber (og andre organisasjonsledd)
skal være forsiktige slik at det ikke blir til sjenanse. Nermo stillte spørsmål ved om tinget innså
rekkevidden av Styrets forslag.
Forslaget § 12-5: Flere talere diskuterte spørsmålet om eventuelt tap av rett til å inneha tillitsverv
og Kolsberg stilte spørsmål ved om disiplinærsak skal behandles hvis vedkommende melder seg
ut av forbundet. Sigmund Bakke minnet om at NBF nå innfører flere typer autorisasjonsordninger
og at spørsmål rundt inndragelse av autorisasjoner er sammensatt, slik hjemmel vil berøre flere
deler av vedtektene og spørsmålet bør etter styrets syn behandles på senere kretsledermøter/
bridgeting.
Forslaget § 12-6 a 2. ledd: Det var enighet om spørsmålet om ankerett og tinget sluttet seg etter
diskusjon til styrets syn på offentliggjøring og at vedtak skal være offentlig tilgjengelig så lenge
vedtaket er gyldig.
Forslaget § 12-8: Styret vurderte DKs forslag som nyttig og hensiktsmessig presisering av
vedtektene og DKs forslag fikk tilslutning av tinget.
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Vedtak: Styrets forslag til ny § 12-3 f vedtatt.
Styrets forslag til § 12-5 d vedtatt.
Styrets forslag til § 12-6 a 2. ledd vedtatt med 36 mot 6 stemmer.
DKs innstilling til endring av § 12-8 vedtatt.
Farsund Bridgeklubb fremmet forslag om endring om bestemmelsene om medlemskap for å
begrense muligheten for rett til representasjon uten spesiell tilknytning til klubb.
Sigmund Bakke redegjorde for gjeldende regelverk om medlemskap og begrunnet styrets syn
på konsekvensene av eventuelle endringer. Jan Thoresen redegjorde for praksis i Horten BK
hvor klubben dekker startavgifter kun for faste klubbspillere og Inger Hjellemarken informerte
om regelverket til Heimdal BK som regulerer støtte til klubbens faste medlemmer. Det ble
presisert at klubbene har rett og anledning til å praktisere regelverk som forhindrer uønsket
praksis.
Vedtak: Styrets innstilling om ikke å endre vedtektene mht medlemskap vedtatt.
9 Behandling av forslag til Handlingsprogram 2009 – 2012
Helge Stanghelle orienterte om arbeidet med Handlingsprogrammet og vektla igjen behovet for
å øke kapasiteten ved kontoret, etablere en dialog med offentlige myndigheter for å få offentlig
støtte, utfordringene ved store forskjeller i medlemsmassen i de ulike kretser, betydningen av å
skape nye tilbud og bl.a. tiltrekke norske klubber i utlandet, kvantitative mål for perioden med
13 000 medlemmer i 2012, bridgelærere, vektleggingen på det nordiske samarbeidet
for rekruttering og opplæring etc. Handlingsplanen er ambisiøs og forutsetter bedre økonomi.
Stanghelle kom også inn på behandlingen under seminardelen i forbindelse med godtgjørelse
av tillitsverv i forbundet og behovet for klare retningslinjer.
Bjørn Svela og Jostein Øvervatn støttet forslagene og bridgetinget ga enstemmig tilslutning.
Rolf N Hansen påpekte at utviklingen går for sent og at forbundet trenger en sterkere og raskere
satsing. Han ønsker oppbemanning på kontoret, øremerket spesielt rekrutteringsformål – allerede
fra januar 2009.
Randi Uttisrud fortalte om NBF Østfold og Follo sin gjennomgang av Handlingsplanen og
presenterte deretter kretsen sine kommentarer. Kretsen slutter seg til intensjonene i planarbeidet,
men oppfatter den som lite presis. Kretsen ønsker klart uttrykte strategier, tiltak og virkemidler og
med tidsplan.
Presentasjonen fra Uttisrud fikk opplutning av tinget og presentasjonen fra kretsen ble besluttet
vedlagt protokollen.
Vedtak: Revidert handlingsprogram for perioden 2009 – 2012 utarbeides hvor føringene
lagt av bridgetinget hensyntaes. Revidert handlingsprogram fremlegges for kretsene før
31.10.2008. Revidert Handlingsprogram vil bli gjennomgått på kretsledermøtet 2009.
10 Behandling av forslag til Økonomiplan 2009 - 2012
Rune Handal orienterte om arbeidet med Økonomiplanen og advarte mot overdreven optimisme
og at det fortsatt utvises nøkternhet. Forbundets egenkapital er nå forsvarlig, men nedgang i
medlemsmengde/aktivitet vil raskt få alvorlige konsekvenser. Kompensasjon til styre og utvalg er
riktig for vi må i større grad honorere aktive bidragsytere samtidig som vi da kan stille strengere
krav. Utviklingen krever økende grad av profesjonalitet og Handal setter pris på viljen til å satse
samt tilliten til forbundskontoret.
Kai Lille-Homb påpekte at raskere kontingentøkninger vil gi nødvendig økonomi for flere stillinger
og honorar til tillitsvalgte og fikk sterk støtte for sitt syn samtidig som han ønsket å legge 11 000
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medlemmer til grunn i Økonomiplanen. Per Watz påpekte at vi ikke kan vedta antall medlemmer
men at noen må gjøre jobben mht rekruttering!
Bridgetinget diskuterte ulike nivåer på kontingentøkninger og samlet seg om forslag om økninger
over hva styret hadde fremlagt. Nermo advarte på sin side mot for kraftige kontingentøkninger
pga. faren for å miste medlemmer/klubber.
Bridgetinget konkluderte med beløpstørrelse til kompensasjon til styre og utvalg og dette skal
innarbeides i Økonomiplanen fom 2009 med kr 250 000. Honorarene utbetales etterskuddsvis og
fordeling fastsettes av Valgkomiteen. Retningslinjer for kompensasjon forberedes og Østfold og
Follo ønsker å bidra.
Oppbemanning av kontoret skal innarbeides i Økonomiplanen med virkning fra 2009.
Vedtak: Revidert Økonomiplan 2009 – 2012 vedtatt (vedlagt protokollen).

11 Valg av tillitsverv
John Helge Herland redegjorde for Valgkomiteens arbeid og innstilling. Spesielt trakk han frem
at kun to av kandidatene i det sittende styret (samt 1 vara) hadde sagt seg villige til gjenvalg.
Herland la vekt på behovet for kontinuitet og erfaring og deretter redegjorde han spesielt for
prosessen mht. valget av presidentkandidat. Valgkomiteen hadde forutsett mulige reaksjoner på
forslag om Jan Aasen og kontaktet sentrale kretser som i første omgang ga tilslutning til forslaget.
Enkelte av kretsene hadde i ettertid endret sin oppfatning.
29. mai då. fremmet NBF Oslo, i samarbeid med NBF Østfold og Follo, forslag om alternativ
kandidat og forslaget var oversendt samtlige kretser. Tor Henriksen introduserte Ragnar
Præsttun, Bridgekameratene BK, som presidentkandidat.
Sigmund Bakke informerte deretter bridgetinget om at han var forespurt og hadde takket ja til å
delta i ett styre med Jan Aasen som styreleder. Han begrunnet sin innstilling og gjorde det klart at
han trakk sitt styrekandidatur ved alternative valg av president.
Inger Hjellemarken ga uttrykk for samme syn som Bakke.
Dirigenten inviterte kandidatene, Ragnar Præsttun og Jan Aasen til å holde korte presentasjoner
før bridgetinget gikk til skriftlig valg av president.
Valg av president: Jan Aasen valgt til president med 37 stemmer mens 16 stemmer ble
avgitt for Præsttun og 2 avga blank stemme. Til sammen 55 stemmer.
Valgkomiteens forslag ble deretter enstemmig godkjent med akklamasjon og med følgende
resultat:
Visepresident:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. Varamedlem:
2. Varamedlem:
3. Varamedlem:

Per Watz, NBF Østfold og Follo
Inger Hjellemarken, NBF Midt-Trøndelag
Sigmund Bakke, NBF Vestfold
Allan Livgård, NBF Midt-Trøndelag
Karl Olav Nybø Hansen, NBF Vest-Agder
Oddrun Godejord, NBF Salten
Asbjørn Anthonsen, NBF Øst-Finnmark
Tulla Steen Lybæk, NBF Oslo
Kristine Breivik, NBF Hordaland

Kontrollkomite: Leder Øyvind Ludvigsen, nestleder Svein Parnass og medlem Arve Farstad,
1. varamedlem Gunn Helness, 2. Anne-Lill Hellemann.
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Disiplinærkomite: Leder Lars Eide, nestleder Asbjørn Davidsen og medlem Jørgen Petter Nermo,
1. varamedlem Dag Tore Røseng, 2. varamedlem Egil Berg.
Domskomite:
Leder Tolle Stabell, nestleder Annelise Asla, medlem Sverre Johnsen,
1. varamedlem Tor Gjone og 2. varamedlem Gaute Kolsberg.
Valgkomite:
Leder Jan Olav Røseng, nestleder Ingebrigt Jenssen, medlem Lisbeth Glærum,
1. varamedlem Arne Almendingen og 2. varamedlem John Helge Herland.

12 Valg av revisor og fastsettelse honorar:
Revisjonsselskapet MGI Revisjon Asker DA valgt til revisor og honorar godkjennes etter regning.

ooooooooooooo

Bridgetingetinget 2008 hevet klokken 1500.
______________________
Anne Marit Borg
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