Bridgetinget 2018 – innkomne forslag

NBF har mottatt to innkomne forslag til Bridgetinget 2018, samt at Styret fremmer to egne forslag.

Forslag:
1. Forslag om endring av NBFs vedtekter
Forslagsstiller: NBF Østfold og Follo
2. Forslag om endring av NBFs vedtekter
Forslagsstiller: NBF Styret
3. Forslag om endring av NBFs vedtekter vedrørende alkohol
Forslagsstiller: NBF Oslo
4. Forslag om definisjon av juniorbridgeklubber samt satser for disse
Forslagsstiller: NBF Styret
Dette dokumentet presenterer hvert enkelt forslag og styrets innstilling til disse.
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1) Forslag om endring av NBFs vedtekter
Kretsstyret i Østfold og Follo Bridgekrets har vedtatt å sende forslag til Bridgetinget 2018 om at
følgende tekst tilføyes §9-9 punkt 8 under «kretsstyrets ansvar»:
«senest 4 uker etter kretstinget. Alternativt gjøres protokollen tilgjengelig elektronisk».
Blir forslaget vedtatt vil punktet heretter lyde:
Sende utskrift av kretstingets protokoll til klubber og forbundsstyret senest 4 uker etter kretstinget.
Alternativt gjøres protokollen tilgjengelig elektronisk».
Begrunnelse:
§10-6 punkt 10 gir klubbstyrene uttrykkelig adgang til alternativt å gjøre sine protokoller tilgjengelig
elektronisk. Vi ser ingen fornuftig grunn til å unndra kretsstyrene slik adgang.

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget fra NBF Østfold og Follo.
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2) Forslag om korreksjoner av NBFs vedtekter
§ 4-3 Stemmerett, valgbarhet til verv - ansettelsesforhold.
Nåværende tekst: Man må være 15 år for å ha stemmerett og være valgbar til verv, eller som
representant til bridgeting, kretsting og årsmøter. Man ikke valgbar hvis man er arbeidstaker i
organisasjonsleddet valget gjelder. Dette gjelder ikke for representanter som skal velges av og blant
de ansatte.
Forslag til ny tekst: Man må være 15 år for å ha stemmerett og være valgbar til verv, eller som
representant til bridgeting, kretsting og årsmøter, og medlem av aktuelt organisasjonsledd. Man er
ikke valgbar hvis man er arbeidstaker i organisasjonsleddet valget gjelder. Dette gjelder ikke for
representanter som skal velges av og blant de ansatte.
§ 5-4 Representasjon på Bridgeting
Nåværende tekst:
c) Valgte representanter fra kretser, som skal dokumenteres med fullmakt, etter følgende skala:
Inntil 300 medlemmer
301 - 600 medlemmer
Over 601 medlemmer

1 representant.
2 representanter.
3 representanter

Forslag til ny tekst:
c) Valgte representanter fra kretser, som skal dokumenteres med fullmakt, etter følgende skala:
Inntil 300 medlemmer
301 - 600 medlemmer
Over 600 medlemmer

1 representant.
2 representanter.
3 representanter

jfr. § 9-5 Kretstingets sammensetning.
§ 9-7 Kretstingets oppgaver
Nåværende tekst:
k) Foreta valg til følgende tillitsverv i tingperioden:
- Kretsstyreleder
Forslag til ny tekst:
k) Foreta valg til følgende tillitsverv i tingperioden:
- Kretsleder
jfr. Klubbleder
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3) Forslag om endring av NBFs vedtekter
NBF Oslo fremmer herved følgende forslag til Bridgetinget 2018:
Vi foreslår å endre vedtektene ved å legge til en definisjon av alkohol, gjerne under paragraf 11.1.,
som lyder: «I disse vedtektene er alkohol definert som en drikk som inneholder mer enn 2,50
volumprosent alkohol.»
Med dette legger vi oss tett opp til de svenske bridgelovene som har definert alkohol som en drikk
som inneholder mer enn 2.25 volumprosent alkohol. (Viser til side 18 i Generelt Regelverk for
tävlinger i Svenska Bridgeförbundet.)
Drikke med alkoholprosent på 2,50 eller lavere er ikke ansett som alkohol når man passerer Norges
grenser. Det finnes allerede drikke (øl) på det norske markedet som holder seg på 2,50
alkoholprosent som kjennere betegner som meget godt. Det er i forhold til tilgjengelighet i Norge
noe enklere å legge seg på 2,50% enn 2,25% slik som i Sverige. Ved sistnevnte grense er man mer
eller mindre avhengig av egenimport.
Det å definere alkohol som drikke med mer enn 2,50 i alkoholprosent gjør at de som ønsker seg et
glass når de er ute og spiller kan få sitt behov tilfredsstilt uten at dette kan føre til fyll på noen normal
måte. 8 bokser a 3,3 dl (2,64 liter) i løpet av 4-4,5 timer (vanlig klubbkveld) vil i følge
promillekalkulator.no gi en gjennomsnittspromille for en mann på 80 kg på under 0,2 da man
forbrenner mer enn man klarer å innta. Vedkommende er da fremdeles egnet til å kjøre bil i følge
norsk lov. Det å drikke noe særlig mer enn drøye 2,5 ltr på en klubbkveld er vel neppe noens
ønskedrøm.
NBF gjennomfører tilnærmet 100% av sine kveldsarrangementer med klubbpoeng (Festival,
Kretsledermøte/Bridgeting/Organisasjonsdager) som arenaer hvor det er tillatt med alle former for
alkohol. Dermed har forbundet anerkjent at det er mange som ønsker å nyte noen glass når de spiller
og at dette også øker deltagelsen på bridgearrangementer.
Innføring av muligheten for å nyte drikke med 2,50 volumprosent alkohol eller mindre vil hjelpe alle
klubber og kretser til også å kunne øke deltagelse på sine arrangementer uten at dette resulterer i
uønsket fyll.
Vi minner igjen om at alkohol er et lovlig nytelsesmiddel for alle over 18 år i Norge. Servering av
alkohol med 2,50 eller mindre i alkoholprosent kan ikke føre til fyll og må dermed være helt
akseptabelt også i klubber der mindreårige spiller i lokalet.

Styrets innstilling:
Styret som enhet forholder seg nøytral til forslaget og vil la Bridgetinget 2018 avgjøre saken. Styret vil
allikevel vise til alkoholbrosjyren som ble utarbeidet sist tingperiode, og som fungerer som rettesnor
for bruk av alkohol i organisasjonen.
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4) Forslag om definisjon av juniorbridgeklubber og satser for disse
I «vanlige» bridgeklubber er hovedinntektskilden spilleavgift på klubbkvelden. Der har klubbene et
høyt inntektspotensial, og mange klubber går med stort overskudd hvert år. Vi ser at de som driver
egne juniorbridgeklubber lever under andre forhold.
På én side har de større potensial for inntekter via kommunale og statlige støtteordninger, samt fra
private bedrifter (som nesten utelukkende forbeholder sin støtte til barne- og ungdomsarbeid). På
den annen side vil det ikke være naturlig å sende med et barn penger til startkontingent hver
spillekveld, og de mister det faste inntektsgrunnlaget som andre klubber har.
NBFs administrasjon har vært i kontakt med personer som står bak juniorklubber og har fått svar
blant annet av Bjørn Landsvik i Sandnes Junior BK:
«Det første jeg tenker på er at primærmålet med en juniorklubb kanskje ikke er at den bør være
selvfinansierende. Norge som bridgenasjon er antakelig vel tjent med et kontinuerlig fungerende
juniormiljø, og tanken er vel at dette kan "løfte" både kvalitet og bredde over tid. På dette grunnlaget
er vel derfor vekst svært ønskelig, sett fra forbundets ståsted.
Hvis vi ser på utviklingen lokalt hos oss, så er vel tanken at spillerne skal migrere ut i klubbene når de
blir "modne nok". I så måte er jo etablering av en juniorklubb noe som antakelig gir både
voksenklubbene og forbundet økte inntekter over tid, og det går an å se på slik etablering som en
"investering", både sett fra et nasjonalt og et voksenklubb-ståsted. Sett fra juniorklubbens ståsted er
det vel litt motsatt, der man ikke vil kunne høste av eget tiltak, om man kan si det slik (i alle fall ikke
finansielt). Når det derfor kommer til finansiering av driften, så tenker jeg derfor, akkurat som du
påpeker under, at det bør gjøres unntak fra ordinær kontingent/serviceavgift.»
Oppblomstringen av rene juniorbridgeklubber er kanskje det mest positive som har skjedd i NBF de
siste 20 årene, og er noe vi må sørge for at både består og fortsetter å utvikle seg. Finansieringen av
disse klubbene er en av de største truslene mot klubbenes eksistens. Selv om det vil koste NBF noe
på kort sikt er det også meget sannsynlig at en oppblomstring av slike klubber økonomisk vil gavne
NBF på sikt.

På bakgrunn av dette fremmer styret forslag for Bridgetinget om:
 Reduserert årskontingenten for juniorbridgeklubber fra kr 1100 til kr 500. Unntak for serviceavgift for juniorbridgeklubber for ordinære klubbturneringer
 For å kunne definere seg som en juniorbridgeklubb må minst 50 % av medlemmene i klubben
være juniormedlemmer, og deltakelsen på spillekvelden skal normalt bestå av minst 50 %
juniorer.
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