Referat - Styremøte NBF 25. og 26. november 2006

Sted:
Møteleder:
Referent:
Tilstede Styret:

Administrasjon:
Kopi:

Rica Victoria Hotel, Oslo
Helge Stanghelle
Rune Handal
Helge Stanghelle (HS), Jan Olav Røseng (JOR), Kenneth Syversen (KS),
Rolf L. Lersbryggen (RLL), Jorunn Olsen (JO), Jonill Storøy (JS), Asbjørn
Anthonsen (AA) og Kyrre Tangen (KT).
Rune Handal (RH) – Nils Kåre Kvangraven (NKK) under punkt 1 – 4.
Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen
Lovutvalget v/ Kyrre Tangen

Sak 1/07-06

Referat
Referat fra styremøte 26. og 27. august 2006.

Sak 2/07-06

Orientering fra administrasjonen
• Utmeldinger mottatt hvor aktive medlemmer fortsetter i andre klubber:
Varhaug BK (1285), Gvarv BK (920), Haukerød BK (816) og Nesset BK (1055).
Fusjon: Volda BK og Ørsta BK den 25.10.2006 til Volda og Ørsta BK.
Opptak: Reversen BK i Haugesund (NBF Haugaland) opptatt som
medlemsklubb.
Forbundet har nå 465 registrerte medlemsklubber.
• Arbeidet med medlemsregistrering 2007 gjennomført og medlemslister
og faktura sendes klubbene i november. Medlemsutviklingen er svakt
positiv med ca 200 flere medlemmer enn siste år.
• Regnskapsrapport pr. 1. november gjennomgått og tatt til etterretning.
Årsestimat forventes positivt og i hovedsak i samsvar med budsjett etter at
lavere inntekter fra automatvirksomhet og redusert mva kompensasjon er
hensyntatt.
Antall purringer er kraftig redusert og utestående fordringer er rekordlavt.
Det er stor interesse for bridgemate, salgsvirksomheten nærmer seg
budsjettmål og forbundets likviditet er god.
• Statusrapport for Veiviseren (håndbok for tillitsvalgte) gjennomgått og
det videre arbeidet koordineres med moderniseringen av forbundets
hjemmesider.
Ny versjon av SparTi er i betatest og vil være klar i desember.
IT møte avholdt i København og fremover vil spesielt turneringsmodulen
bli videreutviklet.
NBF har satset mye på å hjelpe flere klubber til å ta i bruk programmene
og demonstrasjoner er gjennomført flere steder i høst. 209 klubber har tatt
SparTi i bruk og fokus fremover er spesielt på de større klubbene.
7 klubber innrapport til Disiplinærkomiteen pga. mislighold av oppgjør av
medlemsavgift 2006. Disiplinærkomiteen har suspendert følgende klubber
med klubbenes medlemmer:
-

Strandebarm BK (NBF Hordaland)
Karasjok Biljardservice BK (NBF Vest-Finnmark)

Prosjektet om TV produksjon med Høyskolen på Lillehammer, ledet av
Gunn Helness – nedlagt.
Fordelsprogrammet fortsetter også 2007 og nye medlemskort produseres
og sendes ut med julenummeret av Norsk Bridge.
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Resyme for NBF Organisasjonsdager i september gjennomgått og i 2007
erstattes tilsvarende arrangement av en rekke andre tiltak.
Erfaringene og tilbakemeldingene fra de ca 50 deltakerne positive og
Styret ønsker derfor at disse oppleggene videreføres fom. 2008.
Sak 3/07-06

Hendt siden sist
• JOR redegjorde for arbeidet i Rekrutteringsutvalget.
Informasjonspyramiden gir effekt, men samtidig er det en rekke steder
mangelfull oppfølging/tilbakemeldinger. Erfaringene er ulike – JS
rapporterer om god oppslutning og AA om liten interesse.
En rekke tiltak for 2007 planlagt og 3 kurs for utdanning av bridgelærere
finner sted i januar og februar.
Likeledes er det planlagt ”kick-off” seminar i mars på Gardermoen for
rekrutteringskampanje andre halvår 2007.
NBF vil også sende brev med nyutviklet infomateriell til ca 1 500 tidligere
K-medlemmer for å motivere for medlemskap i lokale klubber.
Nettundervisningen til Ungdomsutvalget har hatt 20 – 30 deltakere på
spillekveldene i høst og må neste år markedsføres bedre.
Sammen med NBF Østfold & Follo (v Per Wats) er det etablert et
pilotprosjekt med Høyskolen i Halden for å formidle bridge i universitets/
høyskolemiljø.
Sten Bjertnes er engasjert på prosjektbasis for å arbeide med rekruttering.
• Redaksjonsutvalget for Norsk Bridge har avholdt møte – ingen
informasjon fremlagt men kommer senere.
• AA orienterte om interesse for fortsatt Nordkalottsamarbeid og Svein
Ole Bull erstatter Ole K. Sara i Utvalget for Nordkalottsamarbeid.
• KS orienterte om at samtlige NPC har sagt seg villig til å fortsette i sine
verv 2007.
Det er også vist interesse/ønske om å sende jentelag til Junior EM 2007.
HS etterlyste kriterier for utvelgelse av landslag og UIR skal fremlegge
slike innen utgangen av januar 2007. Gjelder også for utvelgelse av NPC
samt coach.
RH etterlyste konkrete målsetninger (gull) for Bermuda Bowl 2007, men
UIR legger kun de etablerte og generelle målsetninger til grunn.
Rapporter fra UIR etter internasjonal deltakelse i 2006 tatt til etterretning.

Sak 4/07-06

Budsjett NBF 2007
• NKK gjennomgikk forslaget til budsjett 2007 som er utarbeidet på
bakgrunn av Økonomiplanen 2006 – 2010, årets erfaringer samt enkelte
innspill fra utvalgene.
Administrasjonens forslag la til grunn et underskudd på kr 233.000,- i
samsvar med Økonomiplanen (kr 223.000,-).
Det understrekes at dette ansees som et unntak og skyldes i hovedsak
følgende hovedfaktorer:
-

Medlemsinntekter og turneringsaktiviteter ut fra årets nivå.
Automatinntekter er kraftig redusert og bortfaller 1. juli 2007.
Redusert mva kompensasjon.
NBFs 75 årsjubileum i 2007
Satsing på rekrutteringsarbeidet – som i neste omgang forventes å
generere merinntekter.
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Styret diskuterte de ulike deler av budsjettforslaget og følgende konklusjoner
ble trukket:

-

-

UIR blir tildelt ramme på kr. 488.000,- for internasjonal deltakelse i
2007. Dette dekker deltakelse i Bermuda Bowl i Shanghai (Åpen
klasse), Nordisk Mesterskap på Lillehammer med 3 lag samt deltakelse
i Europamesterskapet for junior- og skolelag.
Utvalget prioriterer selv midlene innenfor tildelt ramme.
Rekrutteringsutvalgets handlingsplan gjennomgått og denne innebærer
en kraftig satsing på rekrutterings- og opplæringsarbeidet som har
Styrets tilslutning. Rammen for RU er kr 500.000,- hvorav kr 300.000
dekkes av fondsmidler og utvalget disponerer selv midlene innenfor
tildelt ramme.
RU vil også vurdere behovet for støtte til lokale kursarrangører.

Vedtak: NBFs budsjett 2007 vedtatt med et samlet underskudd på kr.
310.331,-.
Sak 5/07-06

NBF 75 år
• RH gjennomgikk statusrapport fra Per Bryde Sundseth om fremdriften
i jubileumsforberedelsene. Styret har fra 1. oktober etter ønske mottatt
månedlige rapporter. Planleggingen er i god gjenge og bl.a. er opplegget for
samlingene på Lillehammer i juni nå konkretisert.
Styret diskuterte jubileumsturneringen i mars og på bakgrunn av et forventet
underskudd 2007, ba Styret om at Utvalget nå planlegger jubileumsturneringen i mars slik at denne går tilnærmet økonomisk i balanse.
• Geir Gisnås presenterte arbeidet med Jubileumsboken og råutkast til
7 av 10 kapitler er fremlagt for Styret til gjennomsyn. Arbeidet er
omfattende og skal ferdigstilles til 1. januar for utsendelse i 5 000 ex i
februar 2007. Jubileumsboken er engasjerende i sin form og kildemateriell
kvalitetssikres før utgivelse. Jubileumsboken ansees som et høydepunkt i
jubileumsmarkeringen.

Sak 6/07-06

Norsk Bridgefestival
• KS gjennomgikk evalueringsarbeidet samt regnskapet for festivalen
inneværende år. Årsresultatet ga et underskudd for vår samarbeidspartner
BridgeMedia Ltd., men investeringer og flere andre forhold legger et sunt
økonomisk grunnlag for kommende år. Samarbeidsforholdene er meget
gode og KS redegjorde for planene for festivalen i 2007.
KS redegjorde også for et par uheldige episoder som er innrapport for
Disiplinærkomiteen. Sakene hører naturlig inn under DK’s virksområde,
men Styret vil be DK redegjøre for sin linje i behandling av denne type
saker.

Sak 7/07-06

Eventuelt
• HS redegjorde for samarbeidet i Nordic Bridge Union (NBU) hvor det
bl.a. er kontakt for å få Svensk Bridge tilbake i det nordiske samarbeidet.
Planene for Nordisk Mesterskap 2007 er klare og invitasjoner sendes de
nordiske forbund i november. Likeledes sendes invitasjon til NBU møtet
og til jubileumsmarkeringen lørdag 9. juni.
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• Utkast til terminliste 2007-08 gjennomgått og godkjent med forbehold
om at finalen for NM Klubblag legges til helgen ved Kr. Himmelfart.
• Stavanger BK er etter søknad tildelt NM finalen for klubblag 2008 og
finalen skal finne sted i samsvar med NBFs retningslinjer.
• European Bridge League (EBL) inviterer til europeisk seminar i Rom i
februar 2007 og fra NBF vil HS, JOR og RH delta.
• Brev fra Kirsti Mollatt om støtte til å arrangere European Women
Bridge Festival 2008 i Norge gjennomgått og Styret ber foreløpig om mer
informasjon.
• Et ikke signert brev fra Norsk Bridgepresse datert 10.11.2006 med
uttalelse fra årsmøtet i NBP 01.08.2006 fremlagt og tatt til orientering.
• Kriteriene for tildeling av forbundets æresbevisninger ønskes
gjennomgått på nytt og HS/RH vil fremlegge forslag til nye reviderte
statutter.
• Styrekalender 2007 gjennomgått.
• Opplegget for behandling og utarbeidelse av Styrets årsberetning for
2006 gjennomgått.
Vedtak: Følgende lagkapteiner for landslagene 2007 oppnevnt:
Åpen klasse: Sten Bjertnes
Dameklasse: Per-Ove Grime
Juniorklasse: Svein-Olai Høiland
Skoleklasse: John Vaage

Rune Handal
Referent
Oslo, 28.11.2006

Signatur:

Helge Stanghelle

Jan Olav Røseng

Rolf L. Lersbryggen

Jorunn Olsen
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Kenneth Syversen

Jonill Storøy

Asbjørn Anthonsen
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