Referat - Styremøte NBF 17. og 18. mars 2007
Sted:
Møteleder:
Referent:
Tilstede Styret:
Administrasjon:
Kopi:

Rica Hotel Gardermoen
Helge Stanghelle
Rune Handal
Helge Stanghelle (HS), Jan Olav Røseng (JOR), Kenneth Syversen (KS),
Rolf L. Lersbryggen (RLL), Sigmund Bakke (SB) og Kyrre Tangen (KT).
Rune Handal (RH)
Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen
Lovutvalget v/ Kyrre Tangen

Sak 1/01-07

Referat
Referat fra styremøte 25. og 26. november 2006 godkjent.

Sak 2/01-07

Orientering fra administrasjonen
• Utmeldinger mottatt hvor aktive medlemmer fortsetter i andre klubber:
Vennesla BK(1285) og Vinstra BK (920).
• Fusjon: Tangen BK og Øvre Årdal BK til Årdal BK.
Forbundet har nå 462 registrerte medlemsklubber.
Siden nyttår er medlemsutviklingen økt med ca 200 til 10 530 medlemmer.
• Regnskapsmessige forhold gjennomgått og Styret kjent med at
automatinntektene bortfaller fom. 1. juli då.
NBF søkt Frifond om LNU tilskudd 2007 på vegne av kun 7 klubber.
• Ansettelsesforhold på kontoret gjennomgått og fremtidig bemanning
diskutert. Orientering gitt om utbyggingsplaner på Ullevål Stadion og NBF
ønsker å fornye leieavtalen fom 2008.
• Ny versjon av SparTi ble lansert i februar og over 240 klubber har tatt
programmene i bruk.
• FrivilligNorge er sterkt engasjert mht. den annonserte Stortingsmeldingen om frivillige organisasjoner. NBF arbeider for å bli berettiget
til offentlig støtte og har levert innspill til alle partigruppene på Stortinget.
I tillegg er møter med KUD planlagt.
• EBL arrangerte seminar i Rom i februar med deltakelse fra alle
europeiske land. Seminaret var i hovedsak av forberedende art før EBL
kongressen i Tyrkia i juni og NBF var representert ved JOR og RH.
• Styret ønsker å fortsette med bridge som fast innslag på NRKs
TekstTV og forfatter søkes som kan overta oppgaven fra i sommer.
• NBF har mottatt henvendelser fra nordmenn i utlandet, spesielt Spania
– som ønsker tilknytning til NBF. Type tilbud og organisasjonsmessige
forhold utredes og fremlegges for Styret av RH.
• SB gjennomgikk henvendelse fra NBF Troms og Ofoten om økt
arrangementsstøtte. Styret ønsker ikke særbehandling for en krets og
TMU har fullmakt til å behandle søknaden fra T&O.
• KT orienterte om økende antall appeller. Arbeidet med revisjon av de
int. lovene forventes avsluttet av WBF i forbindelse med Bermuda Bowl i
Shanghai oktober i år. LU og TMU koordinerer den norske versjonen.

Sak 3/01-07

Årsregnskap og Styrets beretning for 2006
• RH redegjorde for årsregnskapet 2006 som ga et positivt resultat på
kr. 539.151,- (budsjett kr 280.000). Omsetningen økt i forhold til 2005 da
Norsk Bridgefestival ble regnskapsført med ca 1.8 mill i både kostnad og
inntekt. Det er ingen bemerkninger fra revisor til regnskapet.
Egenkapitalen er økt til ca 3.8 mill. kr.
Vedtak: Årsregnskapet 2006 godkjent
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• Styret gjennomgikk Årsberetning 2006.
Vedtak: Styrets beretning 2006 godkjent.
• Generalforsamlinger i forbundets to datterselskap, NBF Bridgeforbund
Lotteridrift AS og NBF Arrangement AS gjennomført.
Styrets årsberetninger og årsregnskap gjennomgått uten merknader.
Vedtak: Årsregnskap og Styrets beretning i NBF Lotteridrift AS og
NBF Arrangement AS godkjent.
Sak 4/01-07

Rekrutteringsarbeidet
• Det skjer et omfattende arbeid på rekrutteringsfronten og JOR
gjennomgikk utviklingen samt planlagte tiltak.
• Det er arrangert 3 seminarer for bridgelærere i vinter som samlet
nærmere 60 deltakere. Seminarene var vellykkede og har lagt grunnlaget
for forbundets videre arbeid med bridgelærerutdanning samt autorisasjonsordning.
Et bridgelærerutvalg skal utarbeide kursmateriell for lærerutdanning, etablere
autorisasjonsordning og forestå årlige opplegg for kursing av
bridgepedagoger. Utvalget vil presentere sitt arbeid på kretsledermøtet i juni.
• RU har planlagt en omfattende og nasjonal rekrutteringskampanje med
oppstart under festivalen på Lillehammer i sommer. Alle organisasjonsledd
blir trukket inn i arbeidet som skal ledes av JOR samt Geir Olav Tislevoll som
prosjektleder.
• Arbeidet med rekruttering og opplæring blir hovedtema under
Kretsledermøtet 2007.
• Styret komplimenterte JOR for det omfattende arbeidet som nedlegges og
tok orienteringen til etterretning.
Vedtak: Rekrutteringsutvalget endrer navn til Utvalg for rekruttering og
opplæring med underutvalg for 1)rekruttering, 2) utdanning og 3)
ungdomsarbeid. Endelig mandat og målsetninger fastsettes på neste
styremøte.

Sak 5/01-07

NBF 75 år
• RH gjennomgikk statusrapport for jubileumsaktivitetene.
• Jubileumsboken ble lansert i februar og utsendt til kretsene mfl. i tide før
Jubileumsturneringen. Boken er i hovedsak godt mottatt og en betydelig
historisk beretning om forbundets utvikling med vekt på de siste 25 år.
• Den landsomfattende Jubileumsturneringen 3. mars ga lavere deltakelse
enn forventet og totalt deltok 226 par på 8 arrangørsteder. Det er utarbeidet
en evaluering etter turneringen som fremlegges for Styrets medlemmer fra SB.
• Forberedelsene til Nordisk Mesterskap og jubileumsarrangementene på
Lillehammer i juni er i rute og invitasjoner er sendt.
• Øvrige arrangement er i samsvar med opprinnelige planer, men
egenandel for markeringen under festivalen endres til kr 300,-.
• Gjennomføringen er i hovedsak i samsvar med budsjett og
totalkostnadene ved jubileet skal ikke overstige de budsjetterte kr. 500.000,-.

Sak 6/01-07

Nordisk Mesterskap 2007
• RH gjennomgikk tilbakemeldingene fra de nordiske land som viser at
alle land stiller i åpen- og dameklassen, mens juniorklassen risikerer å bli
avlyst pga. lav deltakelse. Spørsmålet er forelagt NBU og avgjøres i løpet
av kort tid. Utviklingen ellers i samsvar med plan.
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• NBF har utviklet nye hjemmesider for Nordisk Mesterskap som har fått
god mottakelse.
Sak 7/01-07

Utvalg for internasjonal representasjon
• KS redegjorde for et omfattende arbeid som er gjort av UIR for å
forbedre uttakskriteriene for landslagsuttak samt etablere prosedyrer i
forbindelse med arbeidet med landslagene.
Styret gjennomgikk forslagene og gir sin støtte til intensjonene.
HS utarbeider reviderte utkast som legges frem til ny behandling for Styret
på et senere tidspunkt.
• KS fremla innstilling til laguttak til VM åpen klasse 2007. Styret
komplimenterte KS med arbeidet som er utført i utvalget og kvaliteten på
innstillingen.
Vedtak: Styret tok ut Geir Helgemo – Tor Helness, Boye Brogeland – Erik
Sælensminde og Glenn Grøtheim – Ulf Tundal til å representere NBF
under Bermuda Bowl 2007 i Shanghai.
• UIR ønsker mulighet for at et jentelag kan representere NBF under EM
for juniorer i Italia i juli. Slik deltakelse vil eventuelt skje på egen
bekostning og UIR skal fremlegge evt. forslag til Styret senere.
• UIR venter å fremlegge innstillinger til øvrige landslag 2007 for
behandling i Styret siste halvdel av april.

8/01 – 07

Kretsledermøtet 2007
• Styret behandlet fremlagte planer og opplegget for årets kretsledermøte samt utkast til innkallelse. Invitasjoner sammen med alle relevante
dokument sendes ut i slutten av mars.

9/01-07

Norsk Bridgefestival 2007
• KS orienterte om forberedelsene som følger samme mønster som for
de to siste år på Lillehammer.
• Spesielt gledelig er at vår samarbeidspartner BridgeMedia Ltd. har
lykkes med å få en sponsoravtale på plass som muliggjør betydelige
investeringer i materiell og utstyr. Materiellet er alt bestilt og skal kunne
taes i bruk under årets festival.
• Festivalavisen sendes ut sammen med Norsk Bridge i slutten av mai
og Styret er spesielt opptatt av at festivalen markedsføres for nye grupper
som tidligere ikke har deltatt på bridgefestivalene.

10/01-07

Eventuelt
• Styret diskuterte Norsk Tankesportforbund hvor det ikke har vært
aktivitet på snart ett år. Imidlertid treffes ikke tiltak nå, da forbundet kan
være interessant mht. muligheter for fremtidig offentlig støtte.
• Styret diskuterte det nordiske samarbeidet og HS vil koordinere
nordiske synspunkter bl.a. for nordisk representasjon i EBL.
Forberedelsene til NBU møtet på Lillehammer ble gjennomgått og de to
forslag til vervet som president i EBL ble diskutert.
HS vil antagelig representere NBF under EBLs kongress i Antalya hvor
NBF også vil få tildelt EBL’s plakett.
• RH redegjorde for endringene ved forbundskontoret og tanker om
fremtidig bemanning ble diskutert. JOR ønsker å øke bemanningen for
rekrutteringsaktiviteter samt økt informasjon og medlemsservice.
Arbeidsmengden ved kontoret er omfattende og belastningen stor
samtidig som det ikke finnes reserve ved eventuell sykdom, fravær etc.
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RH påpekte at dette er forhold som er tidligere diskutert i Styret og at det
foreligger vedtak om økt bemanning, men under forutsetning av at det er
økonomisk forsvarlig. Driftsgrunnlaget forsvarer i dag ikke økt bemanning,
men fondsmidler kan anvendes til tidsbegrenset prosjektengasjement til
rekrutteringsformål.
• HS orienterte om forslag til reviderte vedtekter for NBFs
Hedersbevisninger. Samtidig behandlet Styret forslag fra NBF Hordaland
om tildeling av NBFs Fortjenestemerke til Gunnar Stein.
Vedtak: Gunnar Stein tildeles NBFs Fortjenestemerke og tildeling skjer
under bridgefestivalen på Lillehammer. Gunnar Stein tildeles også NBFs
vimpel som overrekkes under kretsens arrangement i Bergen.
• Styret behandlet brev fra BK Munken av 26.02.07 om nye vedtekter for
klubben i samsvar med vedtektenes regler for særbestemmelser for
klubber. Styret finner at forslaget er i samsvar med forbundets vedtekter.
Vedtak: De fremlagte forslag i brev av 26.02.2007 til vedtekter for BK
Munken godkjennes.

Rune Handal
Referent
Oslo, 20.03.2007

Signatur:

Helge Stanghelle

Jan Olav Røseng

Rolf L. Lersbryggen
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