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

REFERAT FRA STYREMØTE 29.SEPTEMBER 1999
Til stede:

Jan Aasen, Arne Thomassen, Ingeborg Harder, Ole K. Sara Arne Malm Wangberg,
Svein Aage Jensen, Kirsti Mollatt, Einar Andreassen, Harald Skjæran, Rune B
Anderssen (referent).

Forfall:

Øyvind Ludvigsen

1

Inn- og utmeldinger
Inn: ingen
Ut: BK Færsken, NBF Salten; Narvik Dame BK, NBF Troms og Ofoten; Grytøya BK,
NBF Nord-Trøndelag

2

Referater
Styremøte 8.9.99.
Vedtak: Referat fra møte 8.9.99 godkjennes

3

Presidentskapet siden sist
Presidentskapet hadde fulgt opp arbeidet med Norsk Bridgefestival samt andre
løpende saker.

4

Utvalgsinstrukser
Kirsti Mollatt ga ros for det arbeidet president og Øyvind Ludvigsen hadde gjort i
denne saken, noe styret støttet. Ingeborg Harder og Ole K Sara ville ha noen
endringer i en del formuleringer. Disse endringene ble att til følge
Vedtak: Det framlagte forslag til utvalgsinstrukser vedtas med de endringer som er
foreslått av Ole K Sara og Ingeborg Harder. Harder og Sara sender
endringsforslagene til administrasjonen.

5

Norsk Bridgefestival
Styret gikk gjennom forslag til prosjektplan og godkjente denne. Kirsti Mollatt
kommenterte at det var lite kvinner i prosjektgruppene. Styret var av den oppfatning
at en bør få inn kvinner som er kompetente hvis dette er mulig.
Kirsti Mollatt mente at en bør få inn Tommy Sandsmark, men Styret var av den
formening at komplettering av gruppene er gruppeleders ansvar, noe som også
prosjektplanen beskriver.
Etter forslag fra Rune B Anderssen diskuterte Styret prosjektgruppens mandat.
Mollatt tok for seg at det framlagte forslaget burde endres fra ”innenfor de
økonomiske rammer som er beskrevet i vedlagte budsjett” til ” innenfor de
økonomiske rammer for vedtatt budsjett”. Dette ble tatt til følge. Vedtaket som ble
gjort er følgende:
Prosjektgruppen for Norsk Bridgefestival får i oppdrag å planlegge og arrangere
Norsk Bridgefestival innenfor de økonomiske rammer for vedtatt budsjett og den plan

som er beskrevet. Prosjektgruppens leder orienterer styret i NBF på hvert styremøte
om framdriften samt økonomisk status for prosjektet.
Styret diskuterte det framlagte budsjettet for festivalen. Kirsti Mollatt spurte om hvilke
tanker styret hadde til muligheten av at resultatet ikke ville bli som budsjettet tilsa og
det ville bli underskudd. Til dette repliserte Arne Thomassen at tallene i budsjettet
var meget nøkterne og at styret ville, som beskrevet i prosjektplanen, få stadige
tilbakemeldinger om prosjektets gang samt at han på Styrets vegne ville føre en
kontinuerlig kontroll med prosjektet.
Vedtak: Det framlagte budsjettforslag vedtas enstemmig.
I forbindelse med prosjektet hadde prosjektleder noen prinsipielle saker som Styret
måtte ta stilling til. Dette var premiering med pengepremier i de nye turneringene i
festivalen samt om utlendingers adgang til deltakelse. Styret ba TMU se på saken og
komme med innstilling til neste styremøte.
6

Internettserver på NBFs kontor
Utsettes til neste møte

7

Eventuelt
Sakene utsatt til neste møte

Neste styremøte tirsdag 12. oktober kl 16.00 (telefon) samt tirsdag 12. november klø16.00.

