
VEDLEGG 5 

Sak – Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb 

 

NBF har mottatt forslag fra NBF Midt Trøndelag, Disiplinærkomitéen samt at Styret også fremmer 

et eget forslag til endringer av forbundets vedtekter på Bridgetinget 2014. 

NBF Midt Trøndelag har i tillegg også fremmet et forslag til endring i Vedtektsnorm – klubb. 

 

I dette dokumentet presenterer vi forslagene til vedtektsendringer samt styrets innstilling til 

forslagene.  

I vedlegg viser vi hvordan forbundets vedtekter vil se ut forutsatt at Bridgetinget gir sin 

tilslutning til forslagene.  

Tilsvarende har vi i vedlegg vist hvordan Vedtektsnorm – Klubb vil se ut, hvis endringene vedtas 

av Bridgetinget. 

 

Forslagene til endringer i forbundets vedtekter berører paragrafene: 

1) §4-1 Innkalling til ting og årsmøte – frister og forslagsrett  - NBF Midt Trøndelag 

2) §4-2 Tingets og årsmøtets forhandlinger    - NBF Midt Trøndelag 

3) §4-7 Kjønnsfordeling       - NBF Midt Trøndelag 

4) §9-4 Kretsstingets oppgave      - NBF Midt Trøndelag 

5) §9-6 Kretsstyre        - NBF Midt Trøndelag 

6) §10-4 Årsmøte        - NBF Midt Trøndelag 

 

7) § 12-3 - Handlinger/unnlatelser som kan medføre forføyning - NBF Styret 

 

8) § 12-6 a - Påtale, saksbehandling, offentliggjørelse og taushetsplikt  - Disiplinærkomitéen 

 

 

Forslagene til endringer i Vedtektsnorm – Klubb berører paragrafene: 

9) §1-5 – Årsmøte 

10) §1-7 Klubbstyre 

11) §3-1 Oppløsning 



1) Endring av : §4-1 Innkalling til ting og årsmøte – frister og forslagsrett 

 

NBF Midt-Trøndelag mener at det er viktig at årsmøtedeltakerne får tid til å se gjennom 

sakspapirer grundig, og i dagens elektroniske verden er det ingen problemer å få sendt ut 

sakspapirer dagen før årsmøtet. 

 

NBFs styre har behandlet forslaget til vedtektsendring i møte 1.3.2014 og anbefaler at 

Bridgetinget vedtar vedtektsendringen. 

 

Endringen vil innebære at §4-1 –femte avsnitt endres fra: 

Begrunnet forslag til årsmøte i klubb kan fremmes av enkeltmedlem, årsmøtets oppnevnte 

komitéer og klubbstyret senest 1 uke før årsmøtet holdes.  Fullstendig dagsorden, beretninger, 

revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomitéens innstilling skal være tilgjengelig senest 1 

time før årsmøtet settes 

Til: 

Begrunnet forslag til årsmøte i klubb kan fremmes av enkeltmedlem, årsmøtets oppnevnte 

komitéer og klubbstyret senest 1 uke før årsmøtet holdes.  Fullstendig dagsorden, beretninger, 

revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomitéens innstilling skal være tilgjengelig senest 24 

timer før årsmøtet settes 

 

Konsekvens av endringen: 

Tilsvarende justering gjøres i Vedtektsnorm klubb §1-5 - Årsmøte. 

 

 

2) Endring av  §4-2 Tingets og årsmøtets forhandlinger 

 

NBF Midt-Trøndelag ønsker at det på siste setning gjøres følgende tilføyelse «/gjøres tilgjengelig 

elektronisk». 

 

NBFs styre har behandlet forslaget til vedtektsendring i møte 1.3.2014 og anbefaler at 

Bridgetinget vedtar vedtektsendringen. 

 

Endringen vil innebære at $4-2 – tredje avsnitt endres fra: 

Bridgeting og kretsting skal gjennomføres i henhold til gjeldende prosedyre vedtatt av 

bridgetinget.Årsmøte i klubb ledes av klubbstyrets leder eller valgt dirigent.  Det skal føres 

protokoll over årsmøtets forhandlinger av klubbstyrets sekretær eller person valgt av årsmøtet.  

Utskrift av protokollen skal sendes kretsen senest 2 uker etter årsmøtet  

 

Til: 

Bridgeting og kretsting skal gjennomføres i henhold til gjeldende prosedyre vedtatt av 

bridgetinget. Årsmøte i klubb ledes av klubbstyrets leder eller valgt dirigent.  Det skal føres 

protokoll over årsmøtets forhandlinger av klubbstyrets sekretær eller person valgt av årsmøtet.  

Utskrift av protokollen skal sendes kretsen senest 2 uker etter årsmøtet - alternativt gjøres 

tilgjengelig elektronisk. 

 



3) Endring av  §4-7 Kjønnsfordeling 

 

NBF Midt-Trøndelag mener at kravet om kjønnsfordeling må gjelde for alle tre nivåer i 

organisasjonen. 

 

NBFs styre har behandlet forslaget til vedtektsendring i møte 1.3.2014 og anbefaler at 

Bridgetinget vedtar vedtektsendringen. 

 

Endringen vil innebære at $4-7 – første avsnitt endres fra: 

 

I forbundsstyre og kretsstyre skal om mulig begge kjønn være representert.   Organisasjonen 

skal for øvrig bestrebe seg på at begge kjønn blir rimelig representert i alle organisasjonsledd. 

Til: 

I forbundsstyre, kretsstyre og klubbstyre skal, om mulig, begge kjønn være representert. 

 

4) Endring av  §9-4 Kretsstingets oppgave 

 

NBF Midt-Trøndelag mener at §9-6 første setning «Kretsstyret skal ha minst 5 medlemmer» hører 

hjemme under §9-4 - ikke §9-6. 

 

NBFs styre har behandlet forslaget til vedtektsendring i møte 1.3.2014 og anbefaler ikke at 

Bridgetinget vedtar vedtektsendringen. 

 

 

 

5) Endring av  §9-6 Kretsstyre 

 

NBF Midt-Trøndelag mener at setningen «Kretsstyret skal ha minst 5 medlemmer» strykes. Se 

forslag til endring i §9-4. 

 

NBFs styre har behandlet forslaget til vedtektsendring i møte 1.3.2014 og anbefaler ikke at 

Bridgetinget vedtar vedtektsendringen. 

 

6) Endring av  §10-4 Årsmøte 

 

NBF Midt-Trøndelag ønsker at krav til beslutningspunkter på klubbenes årsmøte spesifiseres 

under denne paragrafen. 

 

NBFs styre har behandlet forslaget til vedtektsendring i møte 1.3.2014. Styret anser at forslaget 

tydeliggjør Årsmøtets oppgaver og anbefaler at Bridgetinget vedtar vedtektsendringen.  

 

Styret har kjennskap til at det har forekommet at klubber på årsmøtet har valgt inn 

styremedlemmer som valgkomité. Vi foreslår derfor at det presiseres av valgkomitéen skal bestå 

av medlemmer utenfor klubbstyret.  

 



Endringen vil innebære at §10-4 – første avsnitt endres fra: 

 

Årsmøtet skal gjennomføres etter bestemmelsene i kapittel 4 i denne vedtekt, og etter klubbens 

egne vedtekter som er godkjent av krets og forbund, og behandle de saker som går fram av 

disse. 

 

Til: 

Årsmøtet skal gjennomføres etter bestemmelsene i kapittel 4 i denne vedtekt, og etter 

klubbens egne vedtekter som er godkjent av krets og forbund. Årsmøtet skal: 

-Godkjenne innkalling og dagsorden 

-Velge 2 representanter til å underskrive protokollen 

-Behandle klubbstyrets årsberetning, og fatte vedtak om ansvarsfrihet  

 for styret 

-Behandle avsluttet og revidert regnskap for perioden, og fatte vedtak om 

ansvarsfrihet for styret 

-Behandle innkomne forslag 

-Foreta valg av: 

-Minst 3 styremedlemmer 

-Minst 2 medlemmer utenfor styret til valgkomité  

-Minst 1 revisor 

-Utnevne æresmedlemmer og tildele andre æresbevisninger 

 

 

7) Endring av § 12-3 - Handlinger/unnlatelser som kan medføre forføyning 

 

NBF har hatt henvendelser som indikerer at det tidvis forekommer at medlemmer deltar i 

veddemål om par/lags plasseringer i bridgeturneringer. For eventuelt å stoppe utviklingen av en 

slik spill kultur ønsker styret å fremme forslag om en tilføyelse i forbundets vedtekter vedrørende 

handlinger som kan rammes av forføyninger etter disiplinærreglementet. 

Endring av § 12-3 - Handlinger/unnlatelser som kan medføre forføyning fra 

Forføyning etter denne vedtekt kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd: 

a bryter lov, forskrift, vedtekt og vedtak eller unnlater å etterkomme pålegg fra overordnet 

ledd. 

b begår økonomiske misligheter. 

c opptrer uredelig eller uhøvisk. 

d gir usanne eller villedende opplysninger eller forklaringer. 

e uten gyldig grunn uteblir fra kamp eller turnering, unnlater å gi beskjed om fraværet i god 

tid i forveien og nekter å betale turneringskontingenten. 



f serverer eller nyter alkohol/rusmidler i arrangement i regi av et organisasjonsledd i NBF. 

Det samme gjelder bruk av alkohol/rusmidler til sjenanse for andre. I banketter og ved 

sosiale tilstelninger kan alkohol serveres. 

g eller på annen måte opptrer slik at det kan skade bridgesporten og/eller NBFs anseelse. 

 

Til: 

Forføyning etter denne vedtekt kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd: 

a bryter lov, forskrift, vedtekt og vedtak eller unnlater å etterkomme pålegg fra overordnet 

ledd. 

b begår økonomiske misligheter. 

c opptrer uredelig eller uhøvisk. 

d gir usanne eller villedende opplysninger eller forklaringer. 

e uten gyldig grunn uteblir fra kamp eller turnering, unnlater å gi beskjed om fraværet i god 

tid i forveien og nekter å betale turneringskontingenten. 

f serverer eller nyter alkohol/rusmidler i arrangement i regi av et organisasjonsledd i NBF. 

Det samme gjelder bruk av alkohol/rusmidler til sjenanse for andre. I banketter og ved 

sosiale tilstelninger kan alkohol serveres. 

g organisere eller delta i pengespill om egne eller andre par/lags plasseringer i 

nasjonale eller internasjonale bridgeturneringer.  

h eller på annen måte opptrer slik at det kan skade bridgesporten og/eller NBFs anseelse. 

 

8) Endring av  Disiplinærvedtektene § 12-6 a: 

 

Disiplinærkomitéen er kjent med at det har forkommet at spillere som har blitt innrapportert for 

handlinger/unnlatelser som kan medføre forføyning i henhold til disiplinærreglementet, har 

deltatt i turneringer i turneringer i tiden mellom innrapportering av hendelsen og 

disiplinærkomitéens vedtak i saken.  

Komitéen anser at dette er en uheldig praksis og foreslår dette reguleres gjennom 

vedtektsendring. 

 

NBFs styre har behandlet forslaget til vedtektsendring i møte 1.3.2014 og anbefaler at 

Bridgetinget vedtar vedtektsendringen. Styret mener imidlertid at en slik utelukkelse eventuelt 

også må gjelde internasjonale turneringer i regi av EBL/WBF. 

 

Endring av § 12-6 a - Påtale, saksbehandling, offentliggjørelse og taushetsplikt fra: 
 
a Såvel enkeltperson, turneringsarrangør og organisasjonsledd kan påtale overtredelser. 

Slik påtale skal gis skriftlig til klubb, krets eller disiplinærkomité.  Turneringsleder skal 



umiddelbart etter avviklet turnering skriftlig rapportere brudd på disiplinærvedtektene. 

Rapporten skal sendes til klubb, krets eller disiplinærkomité, jfr. § 2.    

Utøvende myndighet skal fortrinnsvis treffe avgjørelse i enhver sak innen en måned. Før 

avgjørelse skal den påtalte gis anledning til å uttale seg innen fastsatt frist. Avgjørelsen 

med begrunnelse skal være skriftlig og sendes påtalte samt klubb(er) og krets(er) der 

påtalte er medlem. Det skal gis underretning om at en eventuell forføyning kan ankes, og 

hvem som er rette ankeinstans. 

 

Endelig avgjørelse offentliggjøres på NBFs hjemmesider og i medlemsbladet, hvis saken 

anses å være av allmenn interesse for forbundets medlemmer. 

 

Til: 

a Såvel enkeltperson, turneringsarrangør og organisasjonsledd kan påtale overtredelser. 

Slik påtale skal gis skriftlig til klubb, krets eller disiplinærkomité.  Turneringsleder skal 

umiddelbart etter avviklet turnering skriftlig rapportere brudd på disiplinærvedtektene. 

Rapporten skal sendes til klubb, krets eller disiplinærkomité, jfr. § 2.    

Utøvende myndighet skal fortrinnsvis treffe avgjørelse i enhver sak innen en måned. Før 

avgjørelse skal den påtalte gis anledning til å uttale seg innen fastsatt frist. Avgjørelsen 

med begrunnelse skal være skriftlig og sendes påtalte samt klubb(er) og krets(er) der 

påtalte er medlem. Det skal gis underretning om at en eventuell forføyning kan ankes, og 

hvem som er rette ankeinstans.  

 

Endelig avgjørelse offentliggjøres på NBFs hjemmesider og i medlemsbladet, hvis saken 

anses å være av allmenn interesse for forbundets medlemmer. 

 

Blir en spiller utvist fra en turnering, vil han automatisk være utelukket fra enhver 

turnering i regi NBF/EBL/WBL inntil saken er ferdig behandlet. 

 

 

 

Eventuelle konsekvenser av endringen for regelverket til Turnerings- og mesterpoengsutvalget: 

 

Velger Tinget å ta dette forslaget inn i vedtektene, skal Turnerings- og mesterpoengsutvalget ta inn en 

setning i sitt regelverk som pålegger Turneringsleder å innlede sin rapport med E-postadresse og 

Mobiltlf.nummer til den rapporterte, i tillegg til hans navn og adresse (viktig for å sikre raskest mulig 

saksgang videre i behandlingen). 

 

 

9) Endring av : §1-7 Klubbstyre (i vedtektsnorm – klubb) 

 

NBF Midt-Trøndelag mener at siste kulepunkt i §1-7 Klubbstyre - «Sende en oversikt over de 

spillere som spiller regelmessig i klubben pr 1. november og 1. mars hvert år til kretsstyret» 

slettes, da all informasjon om medlemmer sendes i dag inn automatisk enten via Ruter eller 

klubbadministrasjonssystemet. 

. 

 



NBFs styre har behandlet forslaget til vedtektsendring i møte 1.3.2014 og anbefaler at 

Bridgetinget vedtar endringen i vedtektsnorm klubb. 

 

 

10) Endring av  §3-1 Oppløsning (i vedtektsnorm – klubb) 

 

NBF Midt-Trøndelag mener at det må være mulig for at det innkalles til ekstraordinært årsmøte 

for en eventuell oppløsning av klubb, ikke bare ordinært årsmøte. 

 

NBFs styre har behandlet forslaget til vedtektsendring i møte 1.3.2014 og anbefaler at 

Bridgetinget vedtar endringen i vedtektsnorm klubb. 

 

§3-1 Oppløsning - Første setning endres fra: 

Forslag om oppløsning av klubben skal behandles på ordinært årsmøte og må være kunngjort 

ved innkallingen til årsmøtet. 

Til: 

Forslag om oppløsning av klubben skal behandles på årsmøte og må være kunngjort ved 

innkallingen til årsmøtet. 

 

11) Endring av  §1-5 – Årsmøte (i vedtektsnorm – klubb) 

 

Forutsatt at NBF Midt-Trøndelags forslag til endring av forbundets vedtekter - §4-1 Innkalling til 

ting og årsmøte – frister og forslagsrett besluttes av Bridgetinget, vil det innebære tilsvarende 

endring i Vedtektsnorm – klubb §1-5 – Årsmøte: 

 

Fullstendig dagsorden, beretning, revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomiteens 

innstilling skal være tilgjengelig senest 24 timer før årsmøtet settes. 

 

 

 


