Referat - Styremøte NBF 5. november 2008
Sted:
Møteleder:
Referenter:
Tilstede:
Kopi:

Telefonkonferanse
Jan Aasen
Jan Aasen og Rune Handal
Jan Aasen (Jaa), Per Watz (PW), Inger Hjellemarken (IHj), Sigmund Bakke (SB),
Allan Livgård (AL), Karl Olav Hansen (KOH), Oddrun Godejord (OG) og Rune
Handal (RH).
Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen

Sak 1/05-08

Orientering etter møte med Beitostølen 31.10.2008 vedr. seniortilbud
•
I samsvar med Handlingsplanen er det etablert en Arbeidsgruppe som skal
utvikle nye tilbud kalt ”seniortilbud.” JAa orienterte om gruppens initiativ og møter
med Beitostølen i oktober. Hensikten er å skape ett tilbud av opplevelser for ikkeklubbspillere for å stimulere bridgeinteressen og øke oppmerksomheten rundt
forbundet. Initiativet ble godt mottatt av ledelsen på Beitostølen som har fremlagt
tanker om slike arrangement. Arbeidsgruppen vil bearbeide tilbudet videre og første
arrangement kan finne sted høsten 2009.

Sak 2/05-08

Status og videre prosess ved. Bridgetinget
•
Styret ble orientert om status knyttet til de spørsmålene som er reist
knyttet til Bridgetinget 2008 og den videre behandlingen av saken. Ut i fra
Kontrollkomiteens gjennomgang jf styrets henvendelse i juni, så er det ikke
fremkommet opplysninger som tilsier at Bridgetinget er gjennomført på en
vedtektsstridig måte. Styret er likevel opptatt av at det skal tas lærdom av
de spørsmålsstillingene som er fremkommet, og at dette skal tas med i det
videre arbeidet med å revidere vedtektene og etableringen av prosedyrer for
gjennomføring av fremtidige Bridgeting til behandling på Bridgetinget i 2010.
Styret vedtok at deltakerlisten fra Bridgetinget skal oppdateres og legges ut
på forbundets hjemmeside.
Styret vil sluttbehandle saken på sitt møte i slutten av november, og da
vil kontrollkomiteens vurdering av basisvedtektens § 1- 3 inngå i
beslutningsgrunnlaget.

Sak 3/05-08

Eventuelt
• PW etterlyste utviklingen mht. ansettelse av ny medarbeider på
forbundskontoret. RH redegjorde og fortalte at stillingen er planlagt i
samsvar med vedtaket på Bridgetinget. Imidlertid avventes status av
medlemsregistrering (1. november), slik at NBF kjenner det økonomiske
grunnlaget før vi går til ansettelse. Annonse kommer i julenummeret av
Norsk Bridge, den legges ut på hjemmesidene samt at potensielt
interessante kandidater er registrert. Saken er også tema på kommende
styremøte i november.
• RH redegjorde for bakgrunnen for forsinkelsen av Norsk Bridge
nr 3 samt vurderinger for det fremtidige redaktøransvaret.

Jan Aasen og Rune Handal
Referenter
Oslo, 06.11.2008
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Signatur:
Jan Aasen
Sigmund Bakke

Per Watz

Inger Hjellemarken

Allan Livgård

Karl Olav Hansen

Oddrun Godejord
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