Referat styremøte NBF 3/16 – 11. – 12. juni 2016
Sted:
Møteleder:
Referant:
Tilstede:

Kopi:

Comfort Hotel RunWay Gardermoen
Jostein Sørvoll
Allan Livgård
Jostein Sørvoll (JS), Eva Flått (EF), Astrid Steen Lybæk (ASL), KariAnne Opsal (KAO), Tom Danielsen (TD), Kristian B. Ellingsen (KBE),
Anita Karlsen (AK)
Forfall: Ingen
Kontrollkomiteen

AGENDA:
1/03 - 16

Tildeling av fortjenstmerke
Forslag på tildeling av fortjenstmerke til en person som har bidratt sterkt
på Bridgefestivalen i mange år.
Vedtak:
NBFs styre foreslår og vedtar tildeling av NBFs fortjenstmerke til
personen. (Personen anonymiseres i henhold til utdelingen)

2/03 - 16

Utdeling av hedersbevisning på Bridgetinget 2016
Under diskusjonen kom det frem at Sigmund Bakkes navn var tatt opp
på tidligere styremøter angående tildeling av NBFs Hederstegn.
Dessverre var ikke dette fulgt opp og styret ønsker å foreslå Sigmund i
tillegg til de andre forslagene.
Vedtak:
Sigmund Bakke foreslås som mottaker av NBFs Hederstegn på
Bridgetinget 2016.

3/03 - 16

Fullmakt for evaluering av landslagsarbeidet
Det er nødvendig å få gjennomført en evaluering av landslagene som
deltar i EM for nasjonslag i Budapest i siste halvdel av juni, sett i lys av
at NBF skal beslutte en fremtidig strategi for landslagene i nærmeste
fremtid.
Styremedlemmer som ønsker å bidra inviteres til å være med i arbeidet.
Bridgefestivalen brukes til samtaler med involverte personer.
Vedtak:
Ny president får fullmakt til å sørge for at det blir gjennomført en
evaluering av landslagene som deltar i EM i Budapest. Med
landslagene menes her hele organiseringen av internasjonal sektor fra
administrasjon, landslagsledelse til spillere.
Fremdrift: Legge fram en foreløpig evalueringsrapport for åpen klasse,
dame og veteranklassen til styremøtet i slutten av august 2016.

4/03 - 16

Fullmakt til deltakelse på EBLs generalforsamling og
ekstraordinær generalforsamling i Budapest
Kari-Anne Opsal (såfremt hun blir valgt til ny president) og Allan Livgård
foreslås gitt fullmakt til å delta på EBLs generalforsamling og

ekstraordinær generalforsamling i Budapest.

Vedtak:
5/03 – 16

Kari-Anne og Allan får fullmakt til å representere NBF på
generalforsamlingene og fullmakt til å stemme på styrets vegne.
Godkjenning av klubber og kretser vedtekter
Styret hadde en kort diskusjon rundt hvordan man skulle forholde seg til
innsendte kretser og klubbers nye vedtatte vedtekter. Styret finner ikke
at de har tid til å bekrefte at disse er i overenskomst med NBFs
vedtekter samt basisvedtekter for krets og klubb, og finner det naturlig
at dette er en jobb for administrasjonen.
Vedtak:
Administrasjonen stadfester kretser og klubbers vedtekter når disse
sendes inn med det formål.

6/03 – 16

Forberedelser til bridgetinget

7/03 – 16

Orientering fra administrasjonen
Strøket pga tidsmangel.

8/03 – 16

Eventuelt
Ingen saker.

Allan Livgård (ref)
Oslo, 17.06.2016

Jostein Sørvoll /s/

Eva Flått /s/

Kari-Anne Opsal /s/

Tom Danielsen /s/

Kristian B. Ellingsen /s/

Anita Karlsen /s/

Astrid Steen Lybæk /s/

