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Referat - Styremøte NBF 10. juni 2005 
 
Sted: Rica Parken Hotell - Ålesund 
Møteleder: Helge Stanghelle 
Referent: Rune Handal 
Tilstede fra  
Styret: Helge Stanghelle (HS), Svein Markussen (SM),  Sigmund Bakke (SB), Rolf 

Lassen Lersbryggen (RLL),  Berit Anna Hanssen (BAH),  Inger 
Hjellemarken (IHj),  John Helge Herland (JHH), Asbjørn Anthonsen (AA) 
og Kyrre Tangen  (KT). 

Administrasjon: Rune Handal (RH)  
Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen 
 Lovutvalget v/ Kyrre Tangen 
 
Sak 1/03-05 Referat 

 Referat fra styremøtet 10. mai 2005 godkjent. 
 
 
Sak 2/03-05 Orientering fra administrasjonen 

•    RH orienterte om avslutning av arbeidet med EM søknaden 2007, 
forberedelsene til festivalen på Lillehammer, samtaler med Sjakkforbundet om 
Tankesportforbund og Mosjons- og Bedriftsidrettsforbundet, forberedelsene til 
deltakelse i ulike int. turneringer i sommer, etablering av Håndbok for tillitsvalgte, 
samtaler med Lotteritilsynet etter medieoppslag om kobling mellom bridge og 
pengespill etc. Den daglige virksomhet går greit, men det har vært et kraftig kjør 
etter påske – spesielt pga. oppstart av IT prosjektet. 
•   6 klubber med 38 medlemmer utmeldt pga. ingen aktivitet. 
  Regnskapsrapport pr. 1. mai gjennomgått og utviklingen i hovedsak i samsvar 
med budsjett. Salgsvirksomheten og inntekter fra mesterpoeng  lavere enn 
budsjettert samt at automatinntektene rammes av off. bestemmelser og entreprenør. 
Sistnevnte forhold forfølges av RH.  
Styret må i høst også se på inntektssiden for kommende år. 
Likviditet meget god og overskuddslikviditet satt på Plasseringskonto for bedre 
renteutbytte. 
Reskontro gjennomgått og utestående fordringer er nå lavere enn på mange år – 
samtidig som det fortsatt må sendes ut for mange betaingsvarsel.  
 
  

Sak 3/03-05 Hendt siden sist 
• JHH sitter nå i kretsstyret i NBF Rogaland samt KRU. 
• AA orienterte om årets Nordkalotturnering som på nytt ble arrangert i 
Alta – flott turnering. 
• KT orienterte om virksomheten i Lovutvalget – det er færre appeller og 
relativt stille på denne fronten. 
• BAH orienterte om virksomheten i Profileringsutvalget og saker på 
kommende møte neste uke – spesielt web satsingen står i fokus. 
• IHj orienterte om forberedelsene for laget til Nordisk som også deltok i 
Bonn – svakt resultat men god trening. 
Lag fra Sunndalsøra deltok i Tallinn på egen bekostning. 
Juniorene får også tid til forberedelser foran flere store oppgaver i sommer – 
alt av opphold og reiser etc. bestilt og kostnadene noe under budsjett. 
Sammen med HS er opplegg for kretsledermøtet forberedt for gjennomgang 
av NBF satsing på internasjonal deltakelse. 
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• SB – siste del av revidert Turneringsreglement mangler, men dette er 
klart til sesongstart. 
Brev sendt til alle deltakerne i Bedriftsmesterskapet som fikk noe lavere 
deltakelse enn før – men meget vellykket turnering. 
Gjennomgang av kretsenes kvalifiseringer avdekket 47 spillere uten gyldig 
medlemskap (både i krets og forbund). Manglende betaling vil kunne utløse 
disiplinære reaksjoner. Siste oppfølging av manglende lisensinnbetaling 
følges også opp av TMU i juni. For deltakelse på Lillehammer skal alle ha 
betalt medlemskap/lisenser etc. 
• SM - ingen tilbakemeldinger etter KRU konferansen på Gardermoen i 
mars. Manglende kommunikasjon med KRU bør føre til at man bør vurdere 
om denne ordningen skal opprettholdes. 
”Learn to play bridge” skal være oversatt og norsk versjon skal foreligge 15. 
august.  
RU har på nytt vurdert TV kurs, men anser at kommersielle kanaler aldri vil 
være interessert – forutsetter en seerrating på min 3 %. 
RU anbefaler at PFU lager et forprosjekt for å se om det er mulig å få korte 
TV innslag om bridge (med kjente personligheter) som pauseinnslag i 
sportsendinger på NRK, TV2 mfl. 
SM anbefalte at Styret vurderte RU’sammensetning, spesielt mht. behovet 
for ungdomssatsing. 
• KS anbefalte at Styret vurderte sammensetningen for Utvalget for Norsk 
Bridge, da utvalget inneværende år ikke har kunnet støtte redaksjonen som 
ønsket. 
• HS orienterte om avslutningen av EM søknadsprosessen, løpende 
kontakt med administrasjonen og forberedelsene til kretsledermøtet. 
 
 

Sak 4/03-05 NBF 75 år 
• BAH redegjorde for Jubileumskomiteens skisse til markeringen i 2007. 
Styret sluttet seg til skissen, med unntak av forslag om internetturnering.  
SB bekreftet også at alle foreslåtte turneringstiltak lar seg gjennomføre. 
Komiteen bearbeider forslagene og revidert opplegg med budsjett 
fremlegges for Styret høsten 2005. Styret sluttet seg bl.a. til anbefalingen om 
godtgjørelse mht. det redaksjonelle arbeidet for Jubileumsbok. 
• RH fremla forslag om Trondheim som arrangør av Norsk Bridgefestival 
2007 – hovedmarkeringen av jubileet legges også til festivalen. KS ba om at 
Lillehammer vurderes, da Radisson SAS Lillehammer Hotell i 2007 har 
ferdigstilt sitt nye kongressenter – med plass til alle våre aktiviteter. 
Styret ba RH om å fremlegge forslag til neste styremøte. 
Styret ba samtidig RH fremlegge forslag for stedsvalg mht. Nordisk 
Mesterskap 2007. 
 
 

Sak 5/03-05 Nordisk samarbeid 
• RH orienterte om nordisk sekretariatsmøte som er planlagt i Oslo i slutten av 
august. Hensikten er å revitalisere det nordiske samarbeidet og NBF ønsker å 
spille en rolle i denne sammenheng. Møtet vil drøfte fremtidige nordiske 
mesterskap, kontingent til NBU, utvikling av nordiske festivaler og 
sponsorsamarbeid etc. Styret ble invitert til å komme med innspill til agenda.  
IHj anbefalte å søke øk. støtte i Nordisk Råd og Styret også positive til at NBF 
overtar ledelsen av NBU i neste 2 års periode (president og sekretær). 
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Sak 6/03-05 Eventuelt 
• SB gjennomgikk evalueringen etter NM finalen for klubblag på Ski og 
inntrykket fra arrangementet var meget bra. Samtidig ble prøveordningen 
med at arrangøren kan få en plass i finalen diskutert. 
SB redegjorde også for søknader fra Kristiansand BK for 2006 og Ogndal 
BK for 2007. Styret ønsket at avgjørelse for 2007 treffes først ved 
kommende årsskifte. 
• Vedtak: Finalen for NM klubblag 2006 lagt til Kristiansand BK og 
prøveordningen med at arrangør kan stille lag i finalen opprettholdes for 
2006. TMU gjennomgår avtalen med Kristiansand BK. 
• KS orienterte om forberedelsene til Norsk Bridgefestival på 
Lillehammer. Forberedelsene går som planlagt og festivalavisen har fått god 
mottakelse. Forhåndspåmelding virker som på nivå med 2004. 
• RH orienterte om henvendelser fra EBL om NBF har interesse av å 
arrangere Champions Cup i Norge 2007. Styret anser ikke arrangementet 
som interessant pga. kostnader og da dette kolliderer med planlagte 
aktiviteter i jubileumsåret. 
• RH orienterte om IT prosjektet. Testingen av klubbmodulen viser at det 
gjenstår mye arbeid med tilpasning til norske forhold og målsetning er at 
klubbmodulen kan introduseres høsten 2005. 
• HS ledet diskusjon om styrets arbeidsform og arbeidet gjennom det 
første året som nytt kollegium. 
 
 

Rune Handal 
Referent  
Oslo, 26.06.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatur: 
 
 
 
Helge Stanghelle             Rolf L. Lersbryggen                                   Berit Anna Hanssen 

 
 

Inger Hjellemarken            John Helge Herland                                     Asbjørn Anthonsen 
 
 
Svein Markussen            Sigmund Bakke                                            Kyrre Tangen 
 
 
 


