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

REFERAT FRA STYREMØTE 20. – 22. AUGUST 1999
Til stede:

Jan Aasen, Arne Thomassen, Ingeborg Harder, Arne Malm Wangberg, Svein Aage Jensen,
Kirsti Mollatt, Einar Andreassen, Vigdis Moen, Øyvind Ludvigsen (pkt 1- 6)
Harald Skjæran, Kenneth Skov, Finn Brandsnes, Rune B Anderssen (referent).

Forfall:

Ole K. Sara,

Også møtt:

Bjørn Sverre Gulheim (Kontrollkomkiteen) Anders Kvisvik (Disiplinærkomiteen), Asbjørn
Davidsen (Disiplinærkomiteen), Kyrre Tangen (Lovutvalget), Rolf E Olsen (TMU), Einar
Asbjørn Brenne (UIR), Olav Lillebuen (UIR)
Møtet var et samarbeidsmøte hvor styrets utvalg var innkalt samt at NBFs komiteer var
invitert. Utvalgene/komiteene var delvis med på styremøtet, arbeidet delvis med
Handlingsprogram, instrukser og NBFs verdigrunnlag i grupper. Gruppearbeidenes forslag til
slutt i dette referatet.
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Inn- og utmeldinger
Inn: Woodgrove BK, Oppland/Hedmark, 4 medlemmer.
Sammenslåing av klubber: Skage BK slått sammen med Overhalla BK i Overhalla BK
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Referater
Styremøte 24. juni 1999
Vedtak: Godkjent
Presidentskapet siden sist
• President hadde vært til stede på NM for damer
• Presidenten hadde vært med på konstituerende møte i nye NBF Buskerud og refererte til
det gode arbeidet som kretsens interimgruppen hadde gjort i forkant av kretstinget
Uttak av landslag til Bermuda Bowl
Etter innstilling fra NPC, Einar Asbjørn Brenne ble følgende lag enstemmig uttatt:
Per Erik Austberg, Boye Brogeland, Jon Egil Furunes, Geir Helgemo,Tor Helness og Erik Sælensminde.
NPC: Einar Asbjørn Brenne.
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Regnskap for 1998
Vedtak: Årsregnskapet for 1998 vedtatt med et overskudd på kr 2.218.576,-.inkludert ekstraordinært
overskudd fra salget av Drammensvn.70. Inntektene av Drammensvn 70 bemerkes særskilt i Styres
beretning for 1998.
Halvårsregnskap 1999
Det framlagte regnskapet ble vurdert av Styret til å ikke gi grunnlag for å si noe om den
økonomiske situasjonen i NBF eller være utg.pkt for revidering av regnskapet for
inneværende år.
Styret gjorde følgende vedtak:
Administrasjonen skal i samarbeid med Arne Thomassen i oppdrag å lage et ferdig regnskap
pr 31.7.99 med noter for avvik, samt utarbeide forslag til revidert budsjett 1999 innen
Styremøte 8. september 1999.
NM-UKE - Norsk Bridgefestival
Arne Thomassen og Arne Malm Wangberg redegjorde for det arbeid som Styrets
arbeidsgruppe hadde gjort i saken og hvorfor gruppen ikke kom med en innstilling med en
direkte anbefaling på stedsvalg for NM-uka år 2000. Gruppen var av det syn at det var tre
alternativer som absolutt var gode, men ville ikke rangere dem bortsett fra at Skien fikk

høyest poengsum i et forsøk på å finne frem til det beste alternativet. Horten ble rangert som
nestbeste alternativ og Stavanger kom dårligst ut av rangeringen.
I forkant av stedsvalget ble det gjort følgende vedtak som omhandlet neste års festival:
Endring av tidspunkt for festivalen:
Enstemmig vedtak:
Tidspunkt for arrangementet av NM-uka 2000 skal være 28. juli til 6. August. TMU får
fullmakt til endre terminliste i samsvar med dette vedtak.
Plan for det videre arbeid med Norsk Bridgefestival
Enstemmig vedtak:
1. NBFs styre vedtar å legge Norsk Bridgefestival hos arrangør x, og det innledes
forhandlinger med aktuelle samarbeidspartnere.
Forhandlingene gjennomføres av presidentskapet, og forhandlingsresultatet behandles av
styret.
Oppnås det ikke et tilfredsstillende forhandlingsresultat med arrangør x, innledes
forhandlinger med arrangør Y.
Innen 15. Oktober 1999 skal forhandlingene være sluttført.
2. Arbeidet ned norsk Bridgefestival 2000 organiseres som prosjekt med NBFs styre som
styringsgruppe og generalsekretær som prosjektleder.
Lokal arrangør og administrasjonen organiserer sitt arbeid innenfor denne rammen
Innen 30.september 1999 skal det utarbeiudes en prosjektbeskrivelse, arbeidsfordeling,
organisering lokalt og administrativt og forslag til ledere og medlemmer av de gruppene
NBFs styret skal oppnevne.
3. NBFs administrasjon fortsetter dialogen med arrangør y og z om andre av NBFs
arrangementer (NM for klubblag, Bridgetinget, NM for døve etc) og en evnt. Norsk
Bridgefestival år 2001 eller 2002.
Arrangørstedet for fremtidige arrangementer av Norsk Bridgefestival besluttes etter en
evaluering av festivalen i år 2000.
Som en kompensasjon for at ikke mer enn 2 medlemmer av arbeidsgruppene hadde vært i
Stavanger fikk Einar Andreassen lagt fram sitt syn på Stavanger som arrangørsted.
Avstemming om arrangørsted for festivalen år 2000.
Einar Andreassen erklærte seg inhabil og Vigdis Moen erstattet ham i avstemmingen.
Skriftlig avstemming ble besluttet i denne saken.
Resultat: Skien 4 stemmer, Stavanger 3 stemmer.
Vedtak: Norsk Bridgefestival år 2000 legges til Skien.
Hvis ikke forhandlingene med Skien fører fram ble Stavanger enstemmig valgt som
reservested.
Etter at arrangørsted for Norsk Bridgefestival var avholdt omgjorde Styret sitt tidligere vedtak
om at arrangørsted ikke skal utpekes før en har evaluert Norsk Bridgefestival år 2000 og
besluttet mot 3 stemmer å tilby Norsk Bridgefestival til Stavanger
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Organisering av arbeidet med Norsk Bridge
Jan Aasen la fram denne saken og konkluderte med at dagens system med et eget
redaksjonsutvalg var uryddig i forhold til ansvarsforholdene. Etter redaktørplakaten er
redaktøren ansvarlig for innholdet i bladet
Vedtak:

