
Referat fra styremøte nr. 04-02 
 
Dato: 28. mai 2002 
Sted: Pr. telefon 
Møteleder: Jan Aasen 
Referent: Inger Hjellemarken 
Tilstede fra  
 Styret: Jan Aasen (JAa), Ole K. Sara (OKS), Inger Hjellemarken (IHj), 

Svein Aage Jensen (SAJ), Halvor Kalberg (HK),  
 Utvalg: Sigmund Bakke (SB), Kyrre Tangen (KT) 
 Administrasjon:  
 Andre:  
   
Forfall: Einar Andreassen (EA), Gerd Marit Harding (GMH), Arne 

Thomassen (AT), Jan Gulbrand Ohren (JGO), Helge Mæsel 
(HM), Rune Strøm (RS) 

 
Kopi: Kontrollkomitéen 
 
 
 
Sak 1/04-02 Referater 
 Referat fra forrige møte: Styret gis en høringsfrist ut uka. Hvis 

det ikke kommer noen tilbakemeldinger innen fristen til 
referenten, er referatet godkjent.  

 
 
Sak 2/04-02 Inn- og utmeldinger 
 Utmeldt 3 klubber: Breim BK, Muruvik BK, Vikhammer BK. 

Skjold BK og Honnør BK slått sammen til Fana BK 
 
 
Sak 3/04-02 Hendt siden sist 

Rekrutteringsutvalget: Grunnkurs og VK 1 presenteres på 
bridgetinget i ferdig salgsversjon. 
Lovutvalget: Siste versjon av nye systemer, konvensjoner++: 
kommer i neste nummer av Norsk Bridge og det kommer også 
eget særtrykk. 
Festivalkomitéen v/SB: Per Nordland har sendt ut 
bemanningsplan, datautstyr og turneringsoversikt. Kjell Kalberg 
har kontroll på datadelen.  
Idrettsbutikken v/HK: Møte kommende torsdag: Administrativ 
fellestjenester skal slås sammen til en funksjon.  Mottatt lister for 
salget i mars og april. Møte ang. salget 4. juni. Vi må ta stilling 
til rabattene: HK utarbeider notat til neste styremøte. 
JAa: Inngått avtale med Finn Brandsnes om fratreden.  
 Lotteritilsynet: Vi er innvilget 10 tillatelser. NBF Hordaland: 
NM Lag: Lagt inn kr. 390,- pr. dag pr. spiller. Oppfattes som 
tvungen avgift. HM og HS tar denne saken.  
Notat fra HK: JAa gikk gjennom punktene i notatet. HK 
ansvarlig for juniorleiren i forkant av årets festival. 
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Unntatt offentlighet: Rune Strøm har hatt et møte med Julius 
Moe.  
Nordkalotturneringen: Finland har vært i kontakt med OKS. 
Finske forbund er glad for initiativet, men de har ikke muligheter 
for økonomisk støtte. OKS foreslår at dette behandles på neste 
styremøte.  
OKS: NBF Sogn: Tolkning av regelverket: Nestleder velges ikke 
av tinget, men av styret i kretsen. Regelverket sier at nestleder 
skal velges på kretstinget. Kretsen må søke om dispensasjon fra 
forbundsstyret.  
 

 
Sak 04/04-02 Status regnskap 2002 
 JAa følger opp overfor RG. 

Notat fra NIF hvor de lover oss at de kan levere regnskap for 1. 
tertial forutsatt at de har mottatt bilagene innen 3. juni. Vi må 
konkretisere hvilken form for tilbakerapporterting vi ønsker. JAa: 
vi ønsker hovedrapportene som NIF har foreslått for oss. Vi må 
bl.a. ha tall for NM lag og SM.  Ansvar: JAa 

 
 
Sak 05/04-02 Status festivalen 2002 
 JAa følger opp status 

Saken behandles i detalj på neste styremøte. 
 

 
Sak 06/04-02 Terminliste 2002/2003 

Viser til framlagt forslag. TMU har ingen innvendinger.  
 
Vedtak: Terminlista vedtas som framlagt, med forbehold om 
festivalen 2003. Tidspunkt for festivalen 2003 tas opp neste 
styremøte. 

 
 
Sak 06/04-02 Bridgetinget 2002 

JAa: foreslår Helge Stanghelle som ordstyrer. Vedtatt. 
Untatt offentlighet: Hederstegn: Tildeles VM-laget og NPC og 
Arne Malm Wangberg. Tildeles på festivalen. JAa sender mail til 
kretsene med forespørsel til kretsene om at vi ønsker å dele ut 
hederstegnet på festivalen i stedet for på bridgetinget, som det 
egentlig skal gjøres i henhold til vedtektene.  
Rundebordskonferanse på fredag. Hver og en (styremedlemmer 
og utvalgsledere) må forberede seg på å forberede seg på å 
informere om sine saksområder.  
 

 
Sak 06/04-02 Henvendelse fra to eventuelle samarbeidspartnere 

Vi har mottatt henvendelser fra Carrott Communications ASA og 
Aqua Pro. JAa skriver brev til begge. Ansvar: JAa 
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Sak 8/04-02 Eventuelt 
Årets tillitsvalgt og årets rekrutterer: Tre kandidater. Saken 
behandles på neste styremøte og kunngjøres på festivalen. 
Lotteriet: SAaJ: Brev til Ford Motor Norge fakset på nytt i dag. 
SAaJ har kontroll. Premier fra reisebyrå erok. 

 
 
Neste styremøte starter torsdag 13. juni. 
 
 
 
 
 
Jan Aasen 

   
 
Inger Hjellemarken 

  
 
Svein Aage Jensen 

 
 
Ole K. Sara 

 
 
Halvor Kalberg 

  
 
Kyrre Tangen 
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