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Referat fra styremøte nr. 3-01
Dato:
Sted:
Møteleder:
Referent:
Tilstede fra
Styret:

5. april 2001
pr. telefon
Jan Aasen

Forfall:

Gerd Marit Harding og Jan G. Ohren

Kopi:

Kontrollkomitéen

Sak 1/3-01

Orientering om uttak av landslag i dameklassen
Bakgrunnen for at saken ble tatt opp var de tilbakemeldingene som
var mottatt vedr. uttaket. Kritikken går delvis på prosessen og uttaket
av spillere. Styret ble orientert om uttaket av damelandslaget av UK
Per B. Sundseth.

Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT), Helge Mæsel (HM), Inger
Hjellemarken (IHj), Halvor Kalberg (HK), Svein Aage Jensen
(SAJ), Einar Andreassen (EA)
Utvalg:
Kyrre Tangen (KT)
Administrasjon: Harald Skjæran (HS), Julius Moe (JM)
Andre:
Per B. Sundseth (PBS),(sak 1/3-01)

PBS fratrådte møtet.
Vedtak: Styret ser ikke grunnlag for å overprøve uttaket, ut i fra den
arbeidsdeling at UK oppnevnes av styret for å foreta uttaket. Styret
kan be om omgjøring i de tilfeller det er disiplinære forhold knyttet
til enkeltspillere.
Styret erkjenner at det i slike prosesser er virktig at informasjon til
spillerne skjer i forkant av at uttak er offentlig kjent. UK bør
begrunne uttaket av spillerne, men ikke hvorfor andre ikke er tatt ut.
Som en del av forberedelsene er det selvsagt viktig at
tilbakemeldinger gis fortløpende til spillerne.
Styret erkjenner også at det er nødvendig å gjennomgå hele området
Internasjonal representasjon, med tanke på å videre utvikle det
arbeidet som er gjort, avklare kriterier for uttak,
observasjonsturneringenes rolle, omfang av forberedelser og
deltakelse, retningslinjer og rutiner, og økonomiske
rammebetingelser. Utvalget for internasjonal representasjon starter
denne prosessen etter påske, og legger fra forslag til styrebehandling
på første møte etter sommeren.
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Sak 2/3-01

Turneringsregnskapssystem til bridgefestivalen
Styret ble orientert om tilbud på BK2000BF fra Bull/Gulbrandsen.
Vedtak: JAa og AT fikk fullmakt til å fremforhandle en avtale med
Bull/Gulbrandsen om utvikling av regnskapsprogram.
I de videre samtaler skal følgende punkter tas opp: lavere pris,
rettigheter til programvaren, fakturering over to budsjettår/festivaler
og videre framdrift.

Sak 3/3-01

Brev fra NBF Gudbrandsdal vedr. NM-par 2001
TMU har sett på saken og etter innspill fra administrasjonen er det
utarbeidet et forslag til svarbrev.
Vedtak: Brevet sendes til alle NBFs kretser. Brevet undertegnes av
JAa og HM.

Sak 4/3-01

Opplæring av tillitsvalgte i kretsene
Det er kommet ønske fra de fire sørlandskretsene om
opplæringshelg.
Vedtak: HK tar kontakt med kretsene for å avtale tidspunkt.

Sak 5/3-01

Utkast til stillingsannonse for generalsekretær
JAa framla utkast til annonse.
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