NORSK BRIDGEFORBUND,

ENEBAKKVEIEN 133, 0680 OSLO
Telefon 22 08 17 80, Telefax 22 08 17 85
E - mail: nbf@bridgefederation.no

REFERAT FRA STYREMØTE 28. – 29. NOVEMBER 1998
Til stede:

Jan Aasen(ikke pkt 10 – 14), Arne Thomassen, Ole K Sara (ikke pkt 11 – 14), Kirsti Mollatt,
Arne Malm Wangberg(ikke pkt 10-14) Einar Andreassen, Øyvind Ludvigsen, Rune B.
Anderssen.
Disiplinærkomite (pkt 9): Lars Eide, Anders Kvisvik, Asbjørn Davidsen, Karl Vidar Michelsen
Domskomite (pkt 9): Bjarne Berg, Jan Mikkelsen
Redaksjonsutvalg (pkt 10): Are Guttelvik, Espen Gisvold

Forfall:

Ingeborg Harder, Svein Aage Jensen, Vigdis Moen
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Referater
Referat fra Styremøte 14. Oktober godkjennes
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Inn- og Utmeldinger
Ut: Skien Dame Bridgeklubb, Grenland, 17 medlemmer. Tjøme BK, Vestfold, 12 medlemmer
Inn: Adressa BK, Trondheim, 11 medlemmer. Debutanten BK, Trondheim, 16 medlemmer.
Kvam BK, Inntrøndelag, 14 medlemmer
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Presidentskapet siden sist
- NBF skal inngå avtale med Bergen Media AS om markedsføring av NBF
- Vedrørende automatsaken har Presidenten vært i kontakt med Justisdep., men ingen
respons. NBF har ingen flere ankemuligheter.
- AOF har ennå ikke behandlet vår søknad om medlemskap
- Generalsekretær vært i møte med NIF om vår søknad om medlemskap. NBF må
bearbeide idrettskretsene og særforbundene. NBF vil i januar sende en oppfordring til
kretsene om å bearbeide idrettskretsene lokalt.
- Statusrapport vedrørende prosjekt ”Bridge blant blinde og svaksynte”. Sturet applauderer
de resultater Bjørn Schau har oppnådd med å få kr 153.000,- fra Staten til å gå i gang
med prosjektet. I forbindelse med denne rapporten gjorde Styret følgende vedtak:
NBF vil bruke ekstra prosjektmidler til støtte for at minst 1 representant for de
klubber som deltakerne på kurset tilhører, kan delta på kursene. I tillegg skal
støtte gis til nødvendig materiell. Denne støtte skal gis ut over de penger som
er bevilget fra Staten.
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Økonomisk status pr 1. November 1998
Styret tar det framlagte regnskap til orientering. For neste år skal følgende punkter
forbedres:
- Nytt regnskapssystem vil gjøre rapporteringen enklere
- Harald Skjæran og Arne Thomassen får ansvar for å lage nye rapporteringsrutiner
- Omfattende kvartalsregnskap skal lages
- Det skal jobbes videre med delegering innenfor budsjettrammene.
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NM-finalene for 1999
Etter innstilling fra TMU ble følgende arrangører gitt ansvaret for avvikling av
mesterskapene:
NM for klubblag
Rogaland Bridgekrets
NM for damer
BK Junior, Horten
NM for mix
Hedemarken Bridgekrets
NM for veteranser
Valdres Bridgekrets
NM for juniorer
Trondheim Bridgekrets

I tillegg vil Bedriftsmesterskapet for lag bli lagt til Fagernes Quality Hotel. NM for par er
tidligere gitt til Valdres Bridgekrets
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NM for par/NM-uke fra år 2000
Arne Malm Wangberg la fram forslag til nye kvalifiseringskriterier for NM for par på vegne av
TMU. Essensen i forslaget var regionsvis kvalifisering, rettferdighet samt premiering av
kvalitet og aktivitet.
Generalsekretæren la fram notat utarbeidet av Åge Salin om NM-uke fra år 2000.
Styret var enige om at NM-systemet skulle legges fram på Kretsledermøtet i februar og
gjorde følgende vedtak:
NM-systemet skal diskuteres i hele sin bredde på Kretsledermøtet i februar. Rune
Anderssen og Arne Thomassen får fullmakt til å presentere dette i et dokument som
skal sendes ut med innkalling til dette møtet.
Styret har som intensjon å sette i gang NM-uke fra år 2000.
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Vedtektene for NBF
Ole K Sara orienterte om arbeidet med å redigere vedtektene i forhold til vedtatte endringer
på Tinget i 1998. I denne saken gjorde Styret følgende vedtak:
Gjennomføringstidspunktet for de nye vedtektene er 1.1.99. For klubber og kretser
fra 1.8.99.
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Tildeling av NBFs Fortjenestemerke
Vedtak: Ole Svae tildeles NBFs Fortjenestemerke sin lange og tro tjeneste for Garder
Bridgeklubb.
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Disiplinærvedtektene
Bridgetinget 1998 vedtok at Styret i NBF sammen med Disiplinærkomiteen og
Domskomiteen skal utarbeide forslag til nye disiplinærvedtekter for NBF som skal legges
fram for Bridgetinget år 2000. Styret valgte da å invitere Disiplinærkomiteen og
Domskomiteen for å sette i gang denne prosessen.
Disiplinærkomiteens leder Lars Eide startet med å beskrive den jobben komiteen gjør.
- Dagens system fungerer bra
- En har gode rutiner for saksbehandlingen
- Alkoholrelaterte saker mest framtredende, generelt blir det mer bruk av vold i forbindelse
med disse sakene
- 1997 var et toppår, mens 1998 har vært relativt stille
- Terskelen for å rapportere synes lavere enn før
- Bridgeukene er gjengangere i disiplinærsakene
- At komiteen har sekretær, sikrer rask og lik saksbehandling
- Arkiv over alt materielle finnes hos sekretær. NBFs kontor får resultatet av behandlingen
av sakene
Domskomiteens leder Bjarne Berg beskrev den jobben Domskomiteen gjør
- Har hatt 5 ankesaker i forbindelse med dommer i disiplinærkomiteen og 1 ankesak i
andre sammenhenger
- 2 av sakene har fått endring av straffen. I det ene tilfellet var det frifinnelse, mens
straffen ble nedsatt i det andre tilfellet
I debatten som fulgte var disse punktene viktig for komiteene:
- I begge komiteene bør medlemmene være nær hverandre geografisk
- Dagens praksis bør videreføres i de nye vedtektene
- Begge komiteene bør ha samme strafferamme ved domsavsigelser
- Klubb og kretsleddet bør ikke ha mulighet til å avsi dommer med større strafferammer
enn i dag
- NBFs dispilinærvedtekter bør harmonere med NIFs vedtekter
Møtet var også opptatt av holdninger og forebyggende virksomhet:
- Akseptering av dårlig oppførsel ved bordet gir mindre rekruttering

-

Styret bør lage en holdningskampanje om nulltoleranse ovenfor dårlig oppførsel
Publisering i Norsk Bridge av det arbeidet som gjøres i disiplinærkomiteen
Stimulere klubbene til å tenke på det sosiale miljøet – ikke bare konkurranse

Disiplinærkomiteen overrakte forslag til nye disiplinærvedtekter til Styret. Jan Aasen takket
begge komiteene og lovde å bruke forslaget i sitt arbeid med de nye disiplinærvedtektene.
Ole K Sara samordner med Karl Vidar Michelsen når saken skal legges fram for Styret som
endelig forslag foran Bridgetinget i år 2000.
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Medlemsbladet
Are Guttelvik innledet med å fortelle om Redaksjonsutvalgets arbeid, medlemsbladets
historie og synspunkter på hvordan bladet kan utvikles.
- At arbeid med medlemsbladet ikke blir utsatt pga andre presserende oppgaver på
kontoret
- At vi må tilstrebe bedre rutiner
- At vi må tilstrebe større profesjonalitet som innebærer å overholde frister, bedre lay-out
og bedre opplæring/kunnskap av de som skal jobbe med bladet
Guttelvik stilte Styret følgende spørsmål:
- Skal Redaksjonsutvalget ha ansvar for økonomien, eller bare være en kreativ ide-bank?
- Bør ikke instruksen for utvalget ha en målformulering?
- Overordnede mål for Norsk Bridge? Hvilke virkemidler skal til for å nå målene?
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Oppsummering av debatten som fulgte Guttelviks innlegg:
- Styret relativt fornøyd med dagens medlemsblad
- Generalsekretær bør være redaktør av Norsk Bridge
- Styret har ikke mot at reportasjer fra turneringer tas med i bladet hvis de er kvalitativt
gode artikler
- Redaksjonsutvalget skal få større redaksjonell frihet
- Redaksjonsutvalget pålegges å komme med forslag til revidering av instruksen for
uttvalget til neste styremøte
- Generalsekretær fortsetter som redaktør av Norsk Bridge inntil videre.
Instrukser for utvalgene
Utsatt til neste møte
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Salg av Drammensveien 70
Styret godkjenner framgangsmåten ved salg av NBFs seksjon i Drammensveien 70 for kr
1.800.000, og godkjenner salget.
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Støtte til ACBLS sommerleir
Vedtak: Styret positiv til støtte. Presidentskap får fullmakt til å vurdere støttens størrelse
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Eventuelt
Spørsmål fra Kirsti Mollatt om å få laget et øvingshefte for nybegynnere.
Vedtak: Generalsekretær får i oppgave å se på muligheten til å få laget et slikt hefte.
Neste styremøte 23. – 24. januar 1999 i NBFs lokaler

