Referat - Styremøte NBF i Oslo 27. – 28. november 2010
Sted:
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Ullevaal og Rica Victoria Hotell
Jan Aasen
Rune Handal
Jan Aasen (JAa), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk (TSL),
Allan Livgård (AL), Karl Olav Hansen (KOH), Vivi Uhre (VU), Eva Flått
(EF), Heidi Berre Paulsen (HBP) (tilstede lørdag) og Rune Handal (RH).
Kontrollkomitéen v/Terje Jørgensen
Orientering
Referat fra styremøte 28. og 29. august 2010 godkjent.
Utmeldinger: BK 2000 (NBF Salten), Solberg BK (NBF Buskerud), Kleive BK
(NBF Møre og Romsdal), Kyrkjebø BK (NBF Sogn og Fjordane)), Flatanger BK
(NBF Nord-Trøndelag), Stadsbygd BK (NBF Midt-Trøndelag) og St.Halvard
(NBF Oslo) – alle liten eller ingen aktivitet.
Navneendring: Honnør Formiddagsbridge endrer navn til Go’dag-bridge.
Innmelding: Hornindal BK (NBF Sogn og Fjordane)
NBF har nå 402 klubber og 9 560 medlemmer.
RH gjennomgikk aktivitetene ved forbundskontoret, oppstart av BBO Nordic
som alt har passert 2 000 medlemmer, arbeidet med Nordic Standard, IT
utviklingen og arbeidet med Ruter som introduseres ved årsskiftet samt øvrige
aktiviteter.
Regnskap pr. 1. november gjennomgått og tatt til etterretning.
Under forutsetning av mva kompensasjon i samsvar med søknad, så forventer
vi et positivt årsresultat i samsvar med budsjett.
Rapport fra revisor fremlagt etter interimsrevisjon i oktober som er uten
merknader.
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Handlingsplaner 2011
Utvalg for Medlemskontakt:
EF gjennomgikk strategiplanene for UM hvor den største utfordringen er svikt
i medlemstallet. Utvalget vil i 2011 spesielt fokusere på 3 delprosjekt – bridge
i barne-, ungdoms- og videregående skole, bridge på folkehøyskoler og
internatskoler samt klubbutvikling.
Styret tok opp problematikken mht underrapportering av medlemmer og det
var enighet om behovet for større oppsøkende virksomhet mot klubbene.
Likeledes ble det anbefalt at de nye klubbguidene også skal arbeide mot
bridgeklubber som ikke er tilsluttet NBF.
RH skal etablere prosedyre for kontroll, vandelsattest etc for tillitsvalgte
som skal arbeide med barn og ungdom.
Styret sluttet seg til planene fremlagt av UM for 2011.
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Utvalg for Internasjonal Virksomhet:
HBP oppsummerte landslagenes innsats i 2010 som gjennomgående har vært
skuffende. Rapporter fra VM i Philadelphia samt EM i Ostende gjennomgått
og tatt til etterretning.
Målsetningen for 2012 er at NBF igjen skal være med i kampen om de
gjeveste plassene og HPB gjennomgikk deretter utvalgets handlingsplaner
for 2011.
UIV søker nye lagkapteiner for Åpen klasse UK og Dameklasse og en naturlig
del av arbeidet med landslagene de neste årene blir spillerutvikling og
bridgetrenerutdanning.
Det er nedsatt følgende arbeidsgruppe som arbeider med disse oppgavene:
Heidi Berre Paulsen, John- Halvard Skoglund, Baard Olav Aasan, Christian
Vennerød og Sten Bjertnes.
UIV vil definere nærmere begrepene coach, kaptein og spillerutvikler og
dermed klargjøre rollene samt gjennomgå spørsmål rundt godtgjørelse for
arbeidet. Styret var også opptatt av om vi har nødvendige ressurspersoner
samt kunnskap, verktøy etc. og hvilke andre kilder som kan benyttes.
RH skal kontakte Idrettens Studieforbund.
Styret støttet det fremlagte forslaget fra UIV og JAa og HBP har fullmakt til
å oppnevne nye medlemmer av utvalget.
Vedtak: Etter forslag fra HBP endret Styret representasjonsordningen
for Nordisk mesterskap – Åpen klasse. NBF tar i fremtiden ut laget (det
var tidligere vinnerne av 1. divisjon).
Utvalg for Turneringsvirksomhet:
SB gjennomgikk forslag om utflytting av parfinalen fra bridgefestivalen
og ulike konsekvenser dette vil medføre. Styret diskuterte forslaget og
vil fremlegge dette til høring i organisasjonen i januar – SB lager
saksfremlegg og Styret vil ventelig konkludere i mars 2011.
SB redegjorde også for tanker om å utvikle et bridgens Grand Prix
arrangement hvor finalen legges til bridgefestivalen.
SB gjennomgikk også forslag knyttet til omlegging av Seriemesterskapet,
spesielt utvidelse av 1. div. og en slik omlegging kan tidligst
gjennomføres fra 2012.
SB pekte på at deltakelsen i NM for klubblag går nedover og forslag for å
gjøre opplegget mer robust.
Styret diskuterte også Bridge for Alle konseptet og behov for utvidelse
av tilbudene. JAa tar initiativ til møte med alle utvalgslederne for at
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dette inkorporeres i virksomheten til alle utvalgene.
Forslag fremmet av Lovutvalget om endring av reglene for alert ble
gjennomgått.
Vedtak: Styret sluttet seg til forslaget fra Lovutvalget.
SB redegjorde for utviklingen av BBO Nordic som nå har passert 2 000
medlemmer. SB vil ta initiativ for å koordinere nordiske regler for
tildeling av mesterpoeng i nettklubben.
SB gjennomgikk deretter forslag til revisjon av Turneringsreglementet.
Vedtak: Styret godkjente forslaget til revidert reglement.
JAa orienterte om arbeidet med å danne en bredt sammensatt
arbeidsgruppe for å utrede spørsmålet om medlemskapsformer,
herunder kontingentsatser og konsekvensene av endringene. Styret vil
ventelig oppnevne arbeidsgruppen i januar 2011 og et diskusjonsgrunnlag
skal foreligge til kretsledermøtet i mai 2011 og endelig styrebehandling
forventes november 2011.
JAa gjennomgikk til slutt Styrets Tiltaksplan for tingperioden og Styret
sluttet seg til planen.
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Budsjett 2011
RH redegjorde for arbeidet med budsjettet som er fremlagt for
2011. Dette bygger på vedtak fra bridgetinget, årets erfaringer,
prognoser for medlemsutviklingen og forslagene fra de tre utvalgene
samt påmeldinger til turneringsvirksomheten. Det er budsjettert
med 4 stillinger i administrasjonen i 2011.
RH understreker at forslaget for 2011 er stramt og spesielt
utviklingen mht medlemsoppslutning samt finansinntekter vil være
avgjørende for et regnskap i balanse.
JAa vil ta initiativ til å opprette en arbeidsgruppe som skal arbeide
med inntektsmuligheter, sponsorvirksomhet etc. PW spesielt opptatt
av større fokus på inntjeningsmuligheter – bl.a. i forbindelse med
”Bridge for Alle.” Startkontingenter skal gjennomgås av SB og JAa
varslet budsjettgjennomgang med alle utvalgene i mars 2011.
JAa og PW skal utarbeide opplegg for honorarstruktur for
tillitsvalgte i NBF – ref vedtak på Bridgetinget.
Etter behandling godkjente Styret budsjettet for 2011 som er gjort
opp med et overskudd på kr 121 000 (Økonomiplanen kr 364.000).
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EM 2015
RH orienterte om arbeidet med planene og møter med EBL,
destinasjon Rogaland og Stavanger kommune. Stavanger kommune
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ved ordføreren har bekreftet at den støtter arbeidet og søknaden
om tildeling av Åpent EM i bridge til Stavanger i juni 2015.
Søknad om Ungoms EM i bridge 2013 inngår i planene og Styret
diskuterte ulike stedsalternativ. JAa arbeider spesielt videre med
dette arrangementet.
En skisse som beskriver arrangementene er under utarbeidelse og
klar til nyttår – deretter vil arbeidet mot departement mfl.
Intensiveres for å sikre økonomisk støtte. Offentlige bidrag er en
forutsetning for å kunne påta seg arrangementene.
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Norsk Bridgefestival
Evalueringsrapport 2010, utarbeidet av Inger Hjellemarken, ble
gjennomgått og Styret er meget godt fornøyd med gjennomføringen
av årets festival som også viste økende deltakelse.
Rapporten tatt til etterretning.
Regnskapet for festivalen ble gjennomgått, dette viser underskudd
etter avskrivninger og etter at forventede sponsorbidrag falt bort.
Styret ønsker at konseptet med Nybegynnerfestivalen skal sees mer
i sammenheng med festivalen og de to utvalgene skal vurdere dette
i samarbeid.
RH redegjorde for vurderinger som er gjort mht. fremtidige
alternative spillesteder og Styret vil behandle dette på senere
tidspunkt.
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NBF Organisasjonsdager/kretsledermøtet 2011
AL redegjorde for arbeidet med opplegget som ventes klart til
publisering 15. januar 2011.
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Diverse saker og Eventuelt
- Styrehonorar for 2010 overføres i desember.
- Terminliste 2011 – 2012 gjennomgått og godkjent med forbehold
om endringer.
- RH gjennomgikk opplegget for arbeidet med Årsberetning 2010 og
utvalgene skal ha sine bidrag klare 20. januar. Endelig behandling av
årsregnskap og beretning ventes styrebehandlet i mars 2011.

Rune Handal
Oslo, 01.12.2010
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Signatur:
Jan Aasen

Vivi Uhre

Karl Olav Hansen

Per Watz

Allan Livgård

Tulla S Lybæk

Sigmund Bakke
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