
 
 

1 

KRETSLEDERMØTET 2011 
-  RESYME  - 

 

Kretsledermøtet 2011 ble avholdt den 20. mai 2011 på Rica Hotel Gardermoen. 

19 av 25 kretser var representert og totalt var det 29 deltakere med tale- og 

stemmerett. 

 

Kretsledermøtet ble innledet med minneord og ett minutt stillhet for Arne Malm 

Wangberg som gikk bort i 2010. 

 

President Jan Aasen åpnet kretsledermøtet som ble satt i samsvar med vedtektene og 

det forelå ikke instruks eller fullmakt fra foregående bridgeting. 

 

Det forelå ikke uttalelse fra Kontrollkomiteen pga. at tidligere leder trakk seg fra 

oppgaven i april som følge av uenighet etter behandlingen av utvidelse av SM. 

 

Aasen fungerte som møteleder frem til Helge Stanghelle overtok denne oppgaven etter 

innledningen. 

 

Elisabeth Skotvold og Sverre Selfors ble valgt til redaksjonskomite med mandat å 

utforme en rådgivende uttalelse til forbundsstyret fra kretsledermøtet. 

 

Aasen redegjorde for styrets arbeid siden forrige bridgeting og gikk inn på informasjon, 

internasjonal virksomhet, arbeidet med implementering av IKT-strategien, off. støtte, 

kontakten med Kulturdepartementet og Frifond samt arbeid for å tiltrekke sponsorer. 

Realiseringen av BBO Nordic er en suksess med over 3 500 medlemmer på kort tid – et 

arbeid ledet og drevet frem av NBF. 

 

Spesielt tok Aasen fatt i to aktuelle saker; 1) utvidelsen av SM til 12 lag og bakgrunnen 

for styrets behandling (hele redegjørelsen er på bridge.no) samt 2) arbeidet som pågår 

for å utrede nye medlemskapsformer og ulike konsekvenser av forslagene.  

 

Rune Handal gjennomgikk årsregnskapet 2010 som ble gjort opp med et underskudd på 

kr 118.000,-. Selv om årets regnskap var i samsvar med budsjett, skyldes underskuddet  

i første rekke lavere medlemsinntekter og MVA-kompensasjon enn forventet.  

Møtet ba om tilleggsinformasjon om et par forhold redegjort for i notene til 

årsregnskapet. 

 

Handal gjennomgikk budsjettet 2011som er satt opp i samsvar med Handlings- og 

Økonomiplanen 2011 – 2013. Årets budsjett er strammere enn noen sinne og dette 

skyldes i hovedsak at en rekke klubber vedtektsstridig underrapporterer reelle 

medlemstall. Styret reviderte alt i mars budsjettet ut fra realitetene med lavere 

medlemstall enn lagt til grunn i opprinnelig budsjett.  

Satsingsområder i 2001er rekruttering og opplæring samt IT-satsingen på Ruter mm. 
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Eva Flått presenterte sammensetning og arbeidet som foregår i Utvalg for 

Medlemskontakt som driver svært engasjert og målrettet med flere oppgaver. Arbeidet 

er organisert i ulike prosjekt som bridge i folkehøyskoler og bridge på de ulike 

skoletrinnene og utvalget organiserer også bridgelærerutdanningen og 

nybegynnerfestivalen. 

Resultatene av vervekampanjen ”Verv en bridgevenn” i fjor høst var skuffende, men ga 

samtidig mye oppmerksomhet og god markedsføring for bridge. 

 

Flått redegjorde også for søknaden til Kulturdepartementet om kr 500.000 til 

prosjektet Frisk Giv – en søknad som dessverre nettopp ble avslått. Utvalget vil nå 

arbeide intensivt for å få bridge inn som valgfag i skolen siden 

Kunnskapsdepartementet nettopp har åpnet for denne muligheten igjen.   

 

Vicky Chediak er ny leder av Utvalg for Internasjonal Virksomhet og hun introduserte 

Allan Livgård som ny landslagskaptein for Damelaget.  

 

Chediak orienterte deretter om de internasjonale arrangement hvor NBF skal delta i 

inneværende år samt om arbeidet som skjer i utvalget for å bringe norsk bridge tilbake 

mot et internasjonalt toppnivå. 

NBF har nylig takket ja, som ett av tre inviterte nasjonslagt, til de prestisjetunge  

1st SportAccord Mind Sports Games som finner sted i Beijing i desember. 

 

Sigmund Bakke redegjorde for aktivitetene i Utvalg for Medlemskontakt og bl.a. om 

den vellykkede omleggingen med samling av arrangementene i 1. og 2. divisjon. 

 

Bakke gjennomgikk bakgrunn for utvidelsen av 1. divisjon og behandlingen av klagen 

som ble fremsatt av Salten1 samtidig som han viste til at styret - i samsvar med vedtak 

fattet av bridgetinget 2004 - har rett og anledning til å endre turneringsopplegget uten 

vedtak fattet av bridgeting. Flere talere tok ordet og ulike oppfatninger om 

fremgangsmåten var rettferdig fremkom. Kretsledermøtet konkluderte med at man 

ikke ville reagere på utvalgets og styrets behandling samtidig som det var enighet om 

at slik endring ligger under styrets mandat.  

 

Bakke gikk også inn på nyheter som vil komme med Ruter og det skal innføres ulike 

landsomfattende turneringer, handicapturneringer og ranking. Fredrikstad blir vår nye 

festivalby fra 2012 og i nettklubben BBO Nordic vil også mesterpoeng innføres etter at 

dette blir samkjørt med Danmark og Sverige. Endringer vil også innføres i NM for 

klubblag som har opplevd en nedgang senere år. 

 

I samsvar med vedtak på bridgetinget 2010 har styret nedsatt en arbeidsgruppe som har 

arbeidet med utredning av nye medlemskapsformer og kontingent- og avgiftssatser i 

NBF. 

 

Arbeidsgruppen ledes av visepresident Per Watz som presenterte sammensetningen og 
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det arbeidet som er utført av arbeidsgruppen. Utredningen tar utgangspunkt i 

utviklingen de senere år med synkende medlemstall og spesielt problemene knyttet til 

at en rekke klubber underrapporterer antall medlemmer i strid med forbundets og 

klubbens egne vedtekter. 

 

Utredningen gjennomgår de økonomiske konsekvensene av omleggingen både for 

forbund, krets, klubb og medlemmer og introduserer serviceavgift som vil medføre en 

mer rettferdig økonomisk fordeling hvor man betaler i forhold til i hvilken grad 

tilbudene (deltakelse på spillekvelder/turneringer) benyttes. 

Omleggingen forutsetter bruk av Ruter som turneringsadministrasjonsverktøy for alle 

klubber samt at alle spillekvelder/turneringer rapporteres. Likeledes skal det innføres 

presise sanksjonsregler, man ønsker forbedret turneringstilbud og klubber/medlemmer 

som ikke er tilsluttet NBF skal ikke ha samme fordeler som NBF-medlemmer. 

 

Utredningen og forslag til løsning var i forkant utsendt til deltakerne og en rekke talere 

tok ordet etter en omfattende presentasjon av Per Watz. En rekke opplevde forslaget 

som konstruktiv og positiv nytenkning og flertallet støttet tilnærmingen og 

hovedprinsippene i forslaget. Samtidig ble det uttrykt bekymring for kretsenes økonomi 

og det var full enighet om at forslagene må få solid organisasjonsmessig forankring og 

at konsekvensene for klubbenes arbeid vurderes nøye.  

Møtet diskuterte ulike fremdriftsmuligheter og det var usikkerhet om det var mulig å få  

på plass såpass omfattende endringer alt fra 1. januar 2012. 

Utfordringer knyttet til implementering av Ruter i alle klubber, usikkerheten knyttet til 

budsjettering, fordeling av serviceavgiften og eventuelt behovet for ekstraordinært 

bridgeting og kostnadene dette medfører ble også diskutert. Enkelte gikk i mot sletting  

av ordningen med lisens og ba om at denne ble opprettholdt. 

 

Møtet konkluderte med at styret skal sende ut høringsforslag til kretsene innen kort tid 

med ulike regneeksempler samt forslag til fremdriftsplan.  

 

Vedlegg:  

 Styrets arbeid siden bridgetinget 2010  –   Jan Aasen 

 Årsregnskap 2010 og budsjett 2011  -    Rune Handal 

 Utvalg for Medlemskontakt   -    Eva Flått 

 Utvalg for Turneringsvirksomhet  -    Sigmund Bakke 

 Utvalg for Internasjonal Virksomhet  -    Vicky Chediak 

 Forslag til nye medlemskapsformer  -    Per Watz 

 Uttalelse fra Kretsledermøtet 2011  -    Sverre Selfors og Elisabeth Skotvold 

 

 

 

Rune Handal 

Gardermoen, 21. mai 2011 

 


