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 Referat - Styremøte NBF 12. – 14. september 2009 
 

 
Sted: København 
Møteleder: Jan Aasen 
Referent: Rune Handal 
Tilstede Styret: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Inger 

Hjellemarken (IHj), Allan Livgård (AL), Karl Olav Nybø Hansen (KOH)  
og Oddrun  Godejord (OG). 

Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen 
Lovutvalget v/ Per Nordland 

 
 
Sak 1/03-09 Referat  

Referat fra styremøte 5. juni 2009 godkjent.  
Referat fra Nordisk Mesterskap 2009 tatt til orientering. 
 
 

Sak 2/03-09 Orientering 

• Os BK og Fana BK sammenslått til Os BK, NBF Hordaland 
• Tømmerås BK endret navn til Grong BK, NBF Nord-Trøndelag 

• Bindalseidet er i henhold til søknad overført fra NBF Helgeland  
til  NBF Nord-Trøndelag. 

• Medlemstall pr 10.09.2009: 10 .047 (nedgang på ca 700 i forhold 
 til samme tidspunkt 2008. Organisert i 428 klubber.  

• KOH redegjorde for utviklingen i Nordisk Standard. De første pakkene  
(Lær  Bridge 1 og 2) er forsinket pga. problemer med kopibeskyttelse  for 
cd’ene, men pakkene er nå på vei til Idrettsbutikken. 

• BBO Nordic ventes lansert 1. november. 

• KOH vil koordinere arbeidet med videreutvikling av Lær Bridge 3 og 4 fra 
norsk side. AL understreket behovet for bedre planlegging og koordinasjon  
av prosjektet samt at arbeidet starter opp snarest mulig. 

• Gjennomføring av bridgelærerkurs på Lillehammer samlet 26 nye  
deltakere samt rundt 20 som deltok i fjor. Lynkursene som er gjennomført har 
hatt liten deltakelse. 

• TMU – nytt reisereglement er introdusert og revidert turneringsreglement 
kommer. 

• UIR – IHj har bedt seg fritatt fra vervet som leder fom. 01.09.2009. 

• Regnskapet pr 1. august gjennomgått. JAa påpekte overforbruk mht. 
Norsk  Bridge og SM og behovet for kostnadskontroll. 
IHj påpekte at Styret etter 2008 spesielt hadde understreket at       
medlemsbladet skal leveres i henhold til budsjett og Styret ønsker 
innstramninger siden 2009 også vil medføre kostnader utover budsjett. 
Regnskapet tatt til etterretning. 

• Konseptet Bridge for Alle godt mottatt og det er daglige henvendelser 
om tilbudene. 
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Sak 3/3-09 Ny utvalgsstruktur 

• JAa gjennomgikk status etter at søknadsfristen etter kandidater til 
utvalgene er utløpt. Det er behov for å klargjøre ansvars- og rollefordeling 
mellom de ulike organisasjonsnivå og JAa og PW vil utarbeide slikt 
opplegg. 

• Honorar – JAa og PW vil fremlegge forslag til behandling siden slikt 
ikke er mottatt fra Valgkomiteen. Forslag om fast møtehonorar vurderes 
samt at det er reell innsats som ønskes honorert. 

• Nye utvalgsinstrukser utarbeides også av JAa og PW. 
 

 
Sak 4/03-09 IT struktur 

• Siste års hendelser, sen og utilfredsstillende fremdrift mht. 
videreutvikling/stabilitet av SparTi samt DBFs signaler om stans i 
videreutvikling av BridgeCentral og Bridgekontor – har ført til behov  
for revisjon av våre IT løsninger.  
JAa redegjorde for diverse møter i denne sammenheng og samtaler  
med DBF. 

• JAa redegjorde for møter med BK 2000 mht. bridgeregnskap. 
• Styret ønsker forslag fra administrasjonen med forslag til IT struktur 
fremlagt til neste styremøte. 
 

  
Sak 5/03-09 Norsk Bridgefestival 

RH og IHj redegjorde for årets festival og IHj ble komplimentert for 
gjennomføring av festivalen som arrangementsmessig fungerte svært bra. 
Evalueringsmøte gjennomføres senere i september og regnskap 2009 
foreligger først til det møtet.  
Festivalene i kommende år flyttet en uke frem i tid (uke 31) i samsvar med 
ønsker som er mottatt. 
Styret optimistisk til at festivalen vil samle større deltakelse neste år. 
 

 
Sak 6/03-09 Informasjonsvirksomhet 

• JAa redegjorde for samtaler med BIN og planlagt møte om mulige 
samarbeidsområder. Redaktøren av Norsk Bridge vil delta i den 
sammenheng. 

• Styret diskuterte utviklingen av Norsk Bridge og ønsker mer magasinstoff,  
speilbilde av hva som skjer i norsk bridge, organisasjonsstoff og innhold 
som ikke er tidssensitiv samt mindre spillanalyse. Bladet må også reduseres 
slik at det kan produseres i samsvar med budsjett. Innhold må samkjøres 
mht. hjemmesidene. 
Redaktøravtalen og forslag til innhold i NB fremlegges av RH i notat til neste 
styremøte. 

• JAa ønsker å invitere Norsk Bridgepresse til dialogmøte. 

• Styret ønsker at mer såkalt ”Under construction” ferdigstilles på 
hjemmesidene. Bl.a. kretsinformasjon. 
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Sak 7/03 – 09 Eventuelt 

• PW gjennomgår og reviderer Handlingsplan 2009 – 2012 

• PW  gjennomgår ”Styrets arbeid” 
• JAa og PW forbereder revisjon av vedtektene til neste styremøte 

• AL representerer NBF under Otta BK sitt 85 års jubileum 

• AL og KOH forbereder program til NBF Organisasjonsdager 2010 

• Budsjettarbeidet i høst planlegges etter samme mønster som i fjor 
  

Rune Handal  
Oslo, 15. 09.2009 
 
 
 
 
 
 
Signatur: 
 
 
 
Jan Aasen                           Per Watz           Inger Hjellemarken 

 
 
 
 
 
Allan Livgård              Sigmund Bakke          Karl Olav Nybø Hansen    Oddrun Godejord  
 


