
Til Bridgetinget 2016 : rapport fra kontrollkomiteen 
 

Komiteen har i perioden 2014-2016, i tillegg til å avgi en innberetning til forbundsstyret for 

fremleggelse på kretsledermøtet(kan leses på NBFs hjemmesider), behandlet en klage fra 

kretstingrepresentanter. Etter som det var første gang komiteen fikk en slik henvendelse, la vi en del 

arbeid i å klarlegge formalia. 

Ettersom komiteens leder var dirigent under kretstinget, fant han det korrekt å trekke seg fra 

behandlingen.  Henvendelsen kom fra kretstingsrepresentantenes klubb, men blant undertegnerne 

var  også klubbens representanter på kretstinget. Vi valgte derfor å betrakte henvendelsen som om 

den kom fra disse representantene, slik at vi i henhold til vedtektene var berettiget til å behandle 

den.  Kontrollkomiteen er ingen appellinstans, og vi presiserer at  vi kun har vedtatt en uttalelse som 

er sendt kretsstyre og de aktuelle tingrepresentanter.  

Den følgende rapport til Bridgetinget er basert på vedtakene fra Bridgetinget 2014, i hovedsak på  

handlingsplan, regnskap for de to siste år,  forbundsstyrets  møteprotokoller,  lesning av forbundets 

hjemmesider og Norsk Bridge samt samtaler med generalsekretæren. Rapporten følger disposisjonen 

fra handlingsplanen og omtaler  til slutt budsjett og regnskap 

Visjon og overordnet målsetting   
 

Bridgetinget vedtok : 

Visjon:  Et yrende bridgemiljø skaper glede, kunnskap og muligheter til(sic) mennesker i alle aldre. 

Overordnet målsetting: Øke oppslutningen om bridge og NBF gjennom systematisk 

rekrutteringsarbeid og gode turneringstilbud. 

Visjonen er formulert som en påstand og lar seg vanskelig evaluere.  Om den overordnede 

målsettingen kan det fastslås at oppslutningen er omtrent konstant og at det drives systematisk 

rekrutteringsarbeid.  Det rekrutteres nye medlemmer nok til å dekke opp for frafall. 

 

Kommunikasjon og informasjon 
 

Vi kan ikke se at punktet om etablering av en kommunikasjons- og informasjonsstrategi er fulgt opp 

med en konkret tekst, men konstaterer at betydelige forbedringer har funnet sted på dette feltet. 

Hjemmesidene er blitt bedre og blir hyppigere oppdatert. Nyhetsdekningen er ytterligere forbedret 

ved at forbundet har knyttet flere bloggere til hjemmesidene.  

Kompetansen på kommunikasjonsområdet er styrket sentralt – sannsynligvis også i kretser og 

klubber. 



For å spare penger ble det besluttet å videreføre medlemsbladet elektronisk, men med mulighet for 

dem som ønsker det til bibehold av trykt utgave. Det forsøkes nå på prøvebasis å realisere denne 

siste del av vedtaket. Interessen for å betale ekstra for papirutgaven synes begrenset. 

Avklaring av mulighetene for et nærmere samarbeid med Bridge i Norge er utsatt inntil videre. 

 

Organisasjonsutvikling 
 

Arbeidsgruppen for som skulle se nærmere på arbeidsdelingen mellom styret, utvalgene og 

administrasjonen er foreløpig ikke etablert. Dersom dette punktet videreføres i neste handlingsplan, 

vil kontrollkomiteen anbefale at også forholdet til komiteene tas med.    

 

Turneringstilbudet 
 

Arbeidet med stadig forbedring av bridgefestivalen har fortsatt. En gledelig nyvinning er at årets 

Marit Sveås-turnering legges til festivalen. Her har styret gjort et godt sponsorarbeid, og det ser nå ut 

til at vi i mange år fremover er sikret en internasjonal turnering  på høyt nivå. 

Kontrollkomiteen konstaterer at forbundets turneringer holder et høyt bridgeteknisk 

arrangementsnivå og at standarden på arrangementsstedene  stadig er blitt bedre. 

Vi kan ikke se at det er kommet nye typer turneringstilbud – hverken innen rammen av Bridge som 

sport eller Bridge for alle. Tilbudet i utlandet er opprettholdt, mens det ikke har skjedd noe med 

satsing på nettbridge. 

 

EM 2015 
 

Arrangementet ble gjennomført som planlagt. Bridgeteknisk var arrangementet meget vellykket. 

Imidlertid kom det noen klager på de fysiske forhold under mesterskapet.  Deltagerantallet ble 

betydelig lavere enn det antall som var lagt til grunn under planleggingen. 

 

Budsjett og regnskap 
 

 Regnskapet er revidert og vi har  ingen bemerkninger til denne delen av arbeidet.  Vi vil likevel 

påpeke at det samlede underskudd for tingperioden er noe høyt – totalt kr 769960 i forhold til det 

vedtatte budsjettet. 



Storparten av underskuddet skyldes sviktende deltagelse under EM i Tromsø.  Avtalen med EBL var 

blitt reforhandlet, slik at organisasjonen måtte forholde seg til et fast beløp. Dette førte igjen til at 

EBL måtte begrense sine utgifter. Uten dette reforhandlingsresultatet kunne underskuddet ha blitt 

større.     

 

Konklusjon 
 

Tingperioden har vært sterkt preget av arrangementet av EM 2015. Det er derfor forståelig at enkelte 

av vedtakene fra Bridgetinget i 2014 ikke alle er realisert. Vi må også huske at vår rapport skrives pr 

1.4.2016  og at handlingsplanen også omfatter 2017.  

Sett under ett må tingperioden betraktes som vellykket. Det har vært betydelig fremgang på 

områdene kommunikasjon, informasjon og turneringstilbud, men stillstand når det gjelder 

organisasjonsutvikling.  

Det betydelige underskuddet bør ikke være til stor bekymring.  Årsaken er vel kjent, og det skulle 

kunne gå greit å realisere et mer balansert forhold mellom utgifter og inntekter i neste tingperiode 

 

For kontrollkomiteen 

Tor Henriksen 

leder 

  

 

 

 

  

   


