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REFERAT FRA STYREMØTE 14. – 16. MAI 1999 
 
Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Arne Malm Wangberg, Ingeborg Harder, Kirsti Mollatt, Einar 

Andreassen, Vigdis Moen,  Rune B. Anderssen (referent).  
 

Forfall: Svein Aage Jensen, Ole K Sara,  Øyvind Ludvigsen  
 
  
1 Referater 

Referat fra Styremøte 24. mars 1999 
Vedtak: Godkjennes 

 
2 Presidentskapet siden sist 

 
Presidentskap og generalsekretær var tilstede på Norges Idrettsforbunds Ting i Ålesund. 
NBF ble ikke medlem av NIF i denne omgang. Saken behandles som egen sak. 
 

3 Redegjørelse fra administrasjonen om dagens situasjon og planlagt arbeid for 
sommer /høst 
Generalsekretæren refererte til notat sendt styret hvor dagens  situasjon i administrasjonen 
ble beskrevet. Administrasjonen er ajour på de fleste felter, men på regnskapssiden har 
regnskapsavslutningen for 1998 vært forsinket, samt at bare januar av årets regnskap er 
ferdig. Han poengterte at dette skyldtes stort arbeidspress i administrasjonen bla som et 
resultat av ny kretsstruktur, interne problemer, problemer med ny mesterpoengordning og 
programvare knyttet til denne og generelt større aktivitetsnivå i organisasjonen.  
 
Han viste til alle oppgavene som skulle løses av administrasjonen før 1. oktober, herunder 
alle utsendelser til ”Bridgens Dag”, få produsert vedtektene, få laget ny handbok, få 
produsert nye ”Regler for norske mesterpoeng”, produksjon av egen rekrutteringsutgave av 
”Norsk Bridge”, samt diverse utsendelser til klubbene i august måned, internasjonal aktivitet,  
etc. På bakgrunn av dette ba Rune Anderssen om ekstra bevilgning til hjelp i denne 
perioden. 
 
Styret understreket alvoret i at administrasjonen ikke var ajour med regnskapet, men tok for 
øvrig generalsekretærens notat til orientering. 
Styret gjorde imidlertid følgende vedtak: 
   

Administrasjonen får i oppgave å anskaffe nytt regnskapssystem. Når dette er på 
plass, skal ekstern hjelp leies inn til å føre årets regnskap ut mai måned. Frist for å 
ha ajourført regnskap er 15. juni. 

 
Under debatten ble også følgende diskutert: 

- Styret ser hvilke problemer som er rundt arrangering av 2. divisjon i SM for damer 
og ber TMU utrede alternative modeller for arrangering av SM for damer 

- Styret skal i løpet av året diskutere hvilke kriterier som skal legges til grunn for 
hva som er god servicegrad til medlemmene. 

 
 
 
 
4 Regnskap 1998 
 

 



NBFs regnskap for 1998 ble oppgjort med kr 2.307.226, - i overskudd. Av dette er ca kr 
900.000 overskudd ved salg av seksjonen i Drammensvn 70. 

 
5 Ny kretsstruktur 

Kretsleder Kjell Erik Frenning i Valdres Bridgekrets var invitert av Styret til å legge fram sitt 
syn på den nye kretsstrukturen. Han ba i sitt innlegg om at Styret kunne endre sitt syn 
vedrørende Valdres og Hallingdal slik at disse to kretsene kunne danne en ny krets 
sammen. Disse kretsene hadde startet forhandlinger om sammenslåing for to år siden og 
hadde fått signaler i 1997 om at dette var en sammenslåing som var naturlig i den nye 
kretsstrukturen  
Til Frennings innlegg repliserte Jan Aasen om at de signaler som Frenning viste til bare var 
et saksframlegg Ole K Sara hadde gjort for styret. Senere fant en det mest naturlig at 
Hallingdal var en del av Buskerud Krets, mens Valdres naturlig sogner til den nye 
sammenslåingen av Glåmdal, Oppland og Hedemarken kretser.  
Vigdis Moen la fram resultatet av de forhandlinger som var gjort mellom de ovennevnte 
kretser og hvordan Valdres ville gli naturlig inn i det nye samarbeidet, og avsluttet med å 
fortelle at for klubbene ville det ikke bli noen forandring. 
 
Det kom forslag om å votere om Valdres og Hallingdal skulle få anledning til å danne en ny 
krets og dermed endre tidligere vedtak i Styret. Dette forslaget falt med 4 mot 3 stemmer. 

 
  Under behandling av denne saken, ble også søknader fra klubber som ønsket å overføres  
  til nye kretser. Følgende vedtak ble gjort: 

- Aurland BK overføres til Hordaland Bridgekrets 
- BK 1945 Odda overføres til Haugaland Bridgekrets 
- Tyssedal BK overføres til Haugaland Bridgekrets 
- Odda BK overføres til Haugaland Bridgekrets 
- Øvre Årdal BK overføres til Sogn og Fjordane Bridgekrets 
- Tangen BK overføres til Sogn og Fjordane Bridgekrets 

 
6 NBF etter Idrettstinget 

 
Jan Aasen refererte fra Idrettstinget og hvordan vår søknad om medlemskap ikke ble tatt til 
følge. Styret ga tilslutning til hans tanker om hvordan NBF bør arbeide videre nå når 
medlemskap i NIF ikke blir en realitet: 

• NBF bør rendyrke en selvstendighetslinje som innebærer arbeide       
mot Kulturdepartementet og de politiske partier 

• Få tak i studie/prosjektmidler fra Staten 
• Få til et samarbeide med NIF om 

opplæring/kompetanseoppbygging av tillitsvalgte 
 
7 NM-uke år 2000 

Arne Thomassen la fram det arbeide som arbeidsgruppen gjort om NM-uke fra år 2000. Ut 
fra de vurderinger gruppen hadde gjort gjorde Styret følgende vedtak: 

- Fra år 2000 innføres en egen NM-uke hvor alle finaler unntatt NM for klubblag 
skal spilles 

- Arbeidsgruppen får fornyet mandat og skal starte forhandlinger om 
arrangørsted. Innstillingen legges fram for Styret som tar endelig beslutning. 

- Arbeidsgruppen skal suppleres etter behov 
- Arbeidsgruppen er pålagt å vurdere mest mulig reelle alternativer 

 
 
 
8 Tilskudd til kretsadministratorer 

 
Styret gjorde følgende vedtak: 
 

Styret ønsker å styrke aktiviteten i kretsleddet. Dette innebærer at kretsene i større 
grad får overført arbeidsoppgaver som i dag utføres av administrasjonen. For denne 
jobben får alle kretsene  kr 10.000 i tilskudd fra NBF. Før tilskuddet kommer skal 



kretsen og NBF skrive kontrakt på en del arbeidsoppgaver som kretsene skal gjøre 
.De arbeidsoppgaver som Styret mener kretsene må involveres mer i er bla. 
følgende: 

- Medlemsregistrering og kontingentinnkreving fra klubbene 
- Få større ansvar for Seriemesterskapets 4. og 5. divisjon samt SM for damer 
- Være serviceorgan for klubbene 
- Få oppgaver i rekrutteringsarbeidet 
- Oppdatering av kretsens internettsider 
- Mesterpoengregistrering 

 
9  IT i NBFs kretser og klubber    
    
   Styret gjorde følgende vedtak 

NBFs styre bevilger kr 10.000 til hver av kretsene som skal øremerkes innkjøp 
av PC. Før bevilgning effektueres skal kretsen skrive kontrakt med NBF hvor 
kretsen forplikter seg til å ha e-mail adresse slik at all kommunikasjon mellom 
kretsen og administrasjonen skal kunne skje via e-mail. Kretsen skal også 
forplikte seg til å lage egen hjemmeside som skal være tilknyttet NBFs egne 
sider. 
Styret vil også gi kretsene i oppgave å få klubbene til å få egen E-mail 
adresse. 

 
  

10  Uttak av lag til Nordisk Mesterskap på Island 
 

Følgende lag ble tatt ut til å representere Norge under Nordisk Mesterskap på Island: 
     Skoleklassen: Ove Gundersen – Terje Heiberg, Skaland 
       Espen Lindquist – Erik Eide, Arendal/Hamar 
       NPC: Olav Lillebuen, Kongsberg 
      

Juniorklassen: Gunnar Harr, Tromsø, Nils Kåre Kvangraven,       
        Os i Østerdalen, Marianne Harding, Bergen 
        Stian Sundklakk, Målselv, Stig-Roar Hakkebo, 
        Trondheim 
        NPC: Sten Bjertnes, Kongsberg 

 
11  Terminliste for sesongen 1999/2000 

Framlagt forslag til terminliste vedtatt, men Styret forbeholder seg retten til å vurdere de 
foreslåtte OBS-turneringene. 

 
12   Eventuelt: 

Dagmar Rønning, Trondheim tildelt NBFs Fortjenestemerke 
 
Utsatte saker 

- Personalpolitiske retningslinjer/HMS 
- Behandling av Handlingsprogram og økonomiplan (delvis) 
- Innføring av spillerlisens 
- Utmerkelse for medlemskap 
- Årsberetning 

 Neste Styremøte vil bli medio juni på telefon 
 
 


