
Fra kontrollkomitéen 

Til Forbundsstyret 

 

INNBERETNING PR 15.2 2013 
 

1 KONTROLLKOMITÉENS ARBEID 

Komitéen tar primært sikte på å  informere Bridgetinget om i hvilken grad styret og administrasjon har maktet 

å realisere beslutningene fra Bridgetinget 2012. I tillegg tar vi sikte på å avgi en innberetning med tanke på 

kretsledermøtet, som styret nå er i gang med å forberede. Vi har ikke sett innkallingene til styremøtene, men 

har kunnet se referatene på nettet. Det er imidlertid nå avtalt med Generalsekretæren at komitéleder får 

kopier av innkalling og referat, samt økonomiske kvartalsrapporter. For øvrig bygger vi på beslutningene fra 

Bridgetinget og spesielt på handlingsplanen. For denne innberetning har vi lagt hovedvekten på 

arbeidsoppgaver som skal være utført i løpet av høsten, men berører også arbeidsoppgaver med uspesifisert 

sluttdato innen rammen av perioden 2013-15 

2 ØKONOMI 

Vi har foreløpig ikke hatt tilgang til regnskapet for 2012, men har fått opplyst at det er ferdig revidert og at det 

ligger an til et overskudd på ca 200000 kroner. Til tross for disse positive nyheter, tar vi forbehold om å komme 

tilbake med eventuelle bemerkninger. 

3 TILTAK 

a) Brukerundersøkelse (H 12) 

Denne er litt forsinket grunnet innføring av ny teknologi 

b) Etablere en bredt sammensatt arbeidgruppe som utarbeider forslag til nye turneringstilbud innenfor de to 

konseptene(bridge som sport, bridge for alle)(H12) 

Arbeidet er i gang 

f) Arbeide for å få ekstern finansiering og få åpent EM og ungdoms-EM til Tromsø i 2015(februar 13) 

Arbeidet ser ut til å føre frem 

n) Gjennomgå økonomien i turneringene og kostnadene(H12) 

Dette skjer fortløpende 

o) Alle som bruker forbundets tilbud skal være medlemmer(H12) 

Dette er vel et mål som ikke kan kontrolleres helt, men det er vårt inntrykk at en viss bedring har funnet sted. 

q) Etablere sponsorprogram med medlemsfordeler for bedrifter(V13) 

Her skjer det positive ting bl.a. er et samarbeid med Hurtigruta etablert 

w) Lage ordninger som gjør at medlemskap over lengre tid premieres(H12) 



Vi kan ikke se at noe er skjedd på dette feltet 

Vi avstår fra å kommentere de tiltakene som er oppført med” fortløpende” uten annen tidsangivelse. Vi vil 

komme tilbake til disse senere. Vi vil likevel trekke frem at neste bridgefestivals juniorleir ser ut til å få god 

deltagelse. 

4 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Vi befinner oss i et meget tidlig stadium av handlingsplanperioden og våre bemerkninger er knyttet til forhold 

som er knyttet til starten. Vi vil likevel uttale at vi etter lesning av styrereferater og samtaler med 

Genrealsekretær sitter igjen med et inntrykk av at styre, utvalg  og administrasjon arbeider godt sammen og at 

NBF er i fremgang. Medlemstallet synes nå å stabiliseres på ca 9000. Kanskje er tilbakegangen stanset? 

 

For kontrollkomitéen 

Tor Henriksen 
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