Referat fra styremøte nr. 06-02
Dato:
Sted :
Møteleder:
Referent:
Tilstede fra
Styret:
Utvalg:
Forfall:
Kopi:

3. august 2002
Skien
Jan Aasen (JAa)
Rune Strøm (RS)
Jan Aasen, Rune Strøm, Halvor Kalberg (HK), Inger
Hjellemarken (IHj), Sigmund Bakke (SB), Terje Ingvaldsen (TI),
Ketil Jørstad (KJ) ,Gerd Marit Harding (GMH).
Kyrre Tangen (KT)
Martin Reinertsen og Kristine Breivik
Kontrollkomiteen

Sak 1/06-02 Referater
Referat fra styremøte nr. 05-02 ble godkjent.

Sak 2/06-02 Inn og utmeldinger
Ingen

Sak 3/06-02 Hendt siden sist
Bjørnar Reinholtsen hadde tatt kontakt med NBF og bedt om bistand til å
starte opp klubb på Svalbard.

Sak 4/06-02 Utvalg
Følgende utvalg o.l. ble utnevnt:
Rekrutteringutvalget (RU): HK (leder), Andre medlemmer gjentår å utnevne.
Turnerings- og mesterpoengutvalget (TMU): SB (leder), Willy Brown, Rolf
E. Olsen.
Utvalg for internasjonal representasjon (UIR): IHj (leder), lagkapteiner
(åpen, dame, junior og yngre junior).
Lovutvalget (LU): KT (leder), Per Nordland, Glenn Grøtheim.
Utvalg for festivalen : Gjenstår å utnevne.
Utvalg for bridge blant døve: Svein Arne Peterson (leder), Eitan Zuckermann
og IHj.
Utvalg for bridge blant blinde og svaksynte: KJ (leder).
IT-utvalget: SB fortsetter inntil ny leder er på plass.
Arbeidsutvalget (AU): JAa, RS, SB, HK. Utvalget har i praksis ikke hatt
noen fornuftig funksjon og styret vil vurdere å fjerne utvalget. Dette krever
en vedtektsendring.
Redaksjonsutvalget: GMH (leder).
Markeds- og mediautvalget (MMU): TI (leder).
Nordkalottprosjektet : Ole K. Sara (kontaktperson)
Brukerstyret for idrettsbutikken: HK (NBFs representant).

Utvalgslederne foreslår 3-5 medlemmer til sitt utvalg. JAa godkjenner
utvalgsmedlemmer på vegne av styret.
KJ foreslo for styret å oppnevne et Dameutvalg ,eventuelt som et underutvalg
til TMU, slik at damespillerne fikk et mer offisielt talerør.Dette kan være
viktig i den situasjonen vi er inne i med omstillinger for damebridgen.Det tas
stilling til dette på neste styremøte.

Sak 5/06-02 Endringer av SM damer, Seriemesterskapet , NM klubblag og
spillerlisens.
SB gjennomgikk referat fra TMU hvor overnevnte saker hadde vært
diskutert. Styret diskuterte ulike innspill. TMU fikk i oppdrag å komme opp
med et endelig forslag til styret.
Vedtak: På grunn av tidspress fikk TMU i sammen med Presidentskapet
fullmakt til å gjennomføre ordningen for spillerlisens, som ble resultatet av
arbeidet i TMU.

Sak 6/06-02 Regnskap
Regnskapet som var utsendt ble tatt til etterretning. JAa vil ha ett møte med
NIF og diskutere videre rapportering. Styret ønsket en prognose lagt inn i
regnskapsrapporten for lettere kunne vurdere tallmaterialet. Det skal være en
revisorgjennomgang pr. 30.9.

Sak 7/06-02 Ansettelse Generalsekretær
Søknadsfrist 1.10.02. Stillingsannonsen stod i Bulletinen under festivalen. I
tillegg vil annonsen bli satt inn i Norsk Bridge og Dagens Næringsliv. Etter
forslag fra styret vil en også annonsere stillingen i NIFs organer.
Finansavisen vil også bli vurdert.
President og Visepresident vil vurdere søkerne og ha innledende intervjuer.
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn på nytt hvor en organisasjonspsykolog fra
firmaet Whrigt Human Link vil delta. Tester vil bli utført. Innstilling om
ansettelse vil så bli lagt frem for Styret.

Sak 8/06-02 Lotteri
HK gav en statusrapport. 25-30 % av inntektene ved loddsalg vil kunne
tilfalle kretsene. JAa utarbeider forslag om at denne inntekten erstatter
tidligere avtale om tilskudd og sender dette ut til kretsene.
SB fratrådte møtet

Sak 9/06-02 Utnevne Årets tillitsvalgt og rekrutterer
Styret utnevnte følgende personer med bakgrunn i mottatte innstillinger:
Brynjar Berntsen (Årets tillitsvalgt), Asbjørn Antonsen (Årets rekrutterer).
Styret diskuterte om det burde utnevnes et eget utvalg som fikk i oppgave å
innstille årets tillitsvalgt/rekrutterer i fremtiden. Utvalget burde også
utarbeide klare retningslinjer for tildeling, noe som mangler i dag. Tas opp til
diskusjon i senere styremøte.
SB tiltrådte møtet

Sak 10/06-02 Fortjenestemerket
Følgende ble tildelt fortjenestemerket: Thor Henriksen, Kirkenær
Bridgeklubb og Hans Rønning, Idd Bridgeklubb.

Sak 11/06-02 Forslag om utsendelse av medlemsblad elektronisk
Utsatt til neste møte.

Sak 12/06-02 Eventuelt
Styret bifalt forslag om å utarbeide Styrende Dokumenter for NBF. RS med
bistand fra IHj utarbeider et forslag som legges frem for styret for
godkjennelse. Dette vil gi styret anledning til å gjennomgå dagens rutiner og
fremtidig organisasjon/ ansvarsforhold.

Festivaltidspunkt
NBF Rogaland var kritisk til å flytte festivalen utenfor perioden for
fellesferien i en fase hvor NBF er avhengig av å få festivalen i pluss. Styret
bifalt forslaget.

Neste styremøte ble satt til 24. og 25. august i Oslo

