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NBF Fond  
 
Tilskuddsfond for nye medlemsklubber 

Hensikt 
Fondet er opprettet for å gi nye medlemsklubber i NBF muligheten til å få tilskudd til investeringer i 

materiell og utstyr.  

Om tilskuddsfondet 
Opprettet høsten 2018 etter initiativ fra NBFs styre og tilslutning fra Bridgetinget 2018 gjennom 

Handlingsprogrammet. 

Startmidler: 150.000 kr nøkkelmerket fra NBFs egenkapital. 

Fremtidige midler: Tilskudd fra NBFs styre og eventuelt andre innskudd. 

Statutter 

1. Forvaltere 

 NBFs styre er ansvarlige forvaltere av fondet. 

 Styret har delegert behandlingen av søknader om tilskudd fra fondet til NBFs 

administrasjon.  Generalsekretær, eller den han utpeker i administrasjonen, er 

daglige forvaltere av fondet.  

2. Forvalternes oppgaver 

 Ta i mot søknader  

 Dele ut tilskudd i henhold til statuttene og informere betalingsansvarlig hos 

regnskapsfører om utbetaling.  

 Føre regnskap over fondet og inkludere dette i NBF sitt regnskap etter NBF sine 

regnskapsprinsipper 

 Informere ansvarlige forvaltere om status én gang i året. 

 Drive informasjonsarbeid mot aktuelle nye medlemsklubber om muligheten for å 

søke tilskudd fra fondet. 

3. Søkere 

Tilskudd kan utelukkende deles ut til nyinnmeldte klubber i NBF. Klubber som tidligere har 

vært medlem i NBF, kan ikke motta tilskudd før tidligst 10 år etter utmelding.  

4. Søknadsfrister 

Søknader behandles fortløpende. Søknad må sendes innen 1 – ett – år etter klubbens 

offisielle innmeldingsdato. 
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5. Søknadskriterier 

 I søknaden skal klubben gi en beskrivelse av hva midlene skal brukes til. Ved kjøp av 

bridgeutstyr skal dette gjøres gjennom NBFs kanaler, såfremt NBF har ønsket vare 

tilgjengelig. Om NBF ikke har ønsket vare tilgjengelig, skal NBF forespørres om å skaffe denne 

før bestilling kan gjøres annet sted. Søknad skal underskrives av klubbens leder, samt minst 

ett annet styremedlem, og sendes NBF per post til: Norsk Bridgeforbund, Sognsveien 75A, 

0855 OSLO, eller per epost til: bridge@bridge.no 

6. Tilskuddsbeløp 

Det kan søkes om beløp fra kr 5 000 til kr 15 000, avhengig av hvor mange medlemmer 

klubben har på søknadstidspunktet: 

 5 – 24 medlemmer: kr 5 000 

 25 – 49 medlemmer: kr 10 000 

 50+ medlemmer: kr 15 000 

Ansvarlig forvalter kan fravike regler om størrelse på tilskudd dersom særlige forhold tilsier 

det. 

7. Søkers forpliktelse 

Klubber som mottar tilskudd fra Tilskuddsfond for nye medlemsklubber, forplikter ved 

mottakelse av tilskuddsmidlene å være medlem av NBF i minimum 3 år fra innmeldingsdato. 

Om klubben melder seg ut før 3 års medlemskap er oppnådd, eller klubben legges ned, skal 

kjøpt utstyr returneres til NBF på klubbens regning. NBF står da fritt til å bruke dette utstyret, 

og klubben har ingen rett på dette lenger.  

Klubben forplikter videre å avholde minst 20 spillekvelder per år og rapportere disse til NBF. 

Det skal betales serviceavgift for avholdte spillekvelder. I tilfelle hvor klubben avholder færre 

spillekvelder og/eller ikke betaler serviceavgift, kan NBF kreve kjøpt utstyr tilbake fra 

klubben.  

8. Tvister 

Dersom det oppstår en tvist mellom NBF og klubb, kan dette bringes inn for NBFs 

Domskomité. Domskomitéens avgjørelse er endelig.  

Mer info om NBFs fond 
Begrepet fond brukes i mange forskjellige sammenhenger. Det presiseres at det i denne 

sammenhengen menes kapital som er satt til side for et bestemt formål, og som skal 

eksistere over tid, uavhengig av skiftende styre, administrasjon og utvalgsstruktur. Caplex: 

fond (fr., grunnlag, bakgrunn, forråd), kapital som er satt til side for bestemte formål. 

Med andre ord er det ikke meningen at pengene skal investeres og være urørlige. Midlene 

står i balansen hos NBF og brukes kun til formålet.   

Historikk for Tilskuddsfond for nye medlemsklubber:  

Opprettet og godkjent av NBFs styre: 15. desember 2018 

Gjort gjeldende fra: 1. januar 2019 

Siste versjon: 10. juni 2019, publisert:  
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http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9310984

