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REFERAT FRA STYREMØTE  14. DESEMBER  1999 

 
Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Arne Malm Wangberg, Kirsti Mollatt, Vigdis Moen, 

Svein Aage Jensen, Einar Andreassen, Rune B Anderssen (referent) 
 

Forfall: Ingeborg Harder, Ole K Sara, Øyvind Ludvigsen 
 
1 Referater 

Styremøte 27.-28. November 1999 
Vedtak: Referat godkjennes 

 
 

2  Inn- og utmeldinger 
Inn:Austra BK, Helgeland opptas med 4 medlemmer. 
Ut: Ingen 

 
 

3    Presidentskapet siden sist 
Observasjonsturneringen arrangert i Oslo med 20 par i åpen klasse og 13 par i 
dameklassen. 
Nordisk Simultan arrangert med deltakelse fra Sverige, Danmark, Island og 
Færøyene. 
   

4    Revidert budsjett 2000 
I forbindelse med framlegget til revidert budsjett laget av Arne Thomassen sammen 
med administrasjonen, hadde Kirsti Mollatt kommet med forslag om at behandlingen 
av budsjettet ikke kunne gjøres pga at hun ikke visste hvordan egenkapitalutviklingen 
hadde vært for NBF i perioden 1996 – 1999. Administrasjonen og Arne Thomassen 
forklarte at disse tallene var å finne i årsregnskapet som var framlagt på tidligere 
møte og som var godkjent av styret.  

 

Mollatt hadde også innvendinger mot at summen som skal brukes på Internasjonal 
representasjon var så vidt høy og ville ha en oversikt over de mesterskap som skulle 
avholdes i år 2000. Presidenten og generalsekretæren repliserte at dette var 
mesterskap som styrets intensjon var at Norge skulle delta i. Mesterskapene er 
Bermuda Bowl, Nordisk Mesterskap i åpen og dameklasse, Junior-EM i skoleklasse 
og juniorklasse samt Bridgeolympiaden i åpen klasse og dameklasse. Med 
forberedelser vil kostnadene bli over kr 900.000,-. Presidenten understreket at en 
tidligere hadde satt deltakelse i mesterskapene for lavt med det resultat at en ofte 
fikk en budsjettsprekk. For å unngå dette ville en budsjettere med margin, men at det 
med stor sannsynlighet ville bli lavere kostnader enn budsjettert på denne posten. 

 

Styret behandlet det framlagte forslag til revidert budsjett år 2000 utarbeidet av Arne 
Thomassen. Etter forslag fra presidentskapet fikk forslaget til budsjett en økning på 
kr 110.000,- på posten ”overføringer til kretsene” som er i overenstemmelse med 
økonomiplanen, slik at budsjettet gjøres opp med et underskudd på kr 100.000,-. 
Dette budsjettet ble vedtatt mot én stemme. 

 



 

5   Handlingsprogrammet 
  Utsatt til møtet i slutten av januar 

 
6      Ansettelse av redaktør ”Norsk Bridge” 

Utsatt til neste møte 
 

7  Eventuelt 
  Norsk Bridgefestival: 

Rune B Anderssen informerte om status for Norsk Bridgefestival. Han understreket 
at det meste var i rute i forhold til planen, men at ikke sponsorkomiteen ikke hadde 
klar en hovedsponsor. Dette skyldes at en hadde brukt mye tid på å utarbeide et 
sponsorkonsept som bla. innebar bruk av MMI for å kartlegge det norske folks 
bridgevaner. Imidlertid var komiteen klar til å sette i gang arbeidet direkte mot 
sponsorene i januar. 
 
Søknad om NBFs Fortjenestemerke til Sverre Borge, Fjerdingstad Bridgeklub. 
Vedtak: NBFs Fortjenestemerke tildeles Sverre Borge 
 
Forespørsel fra Kirsti Mollatt om en evaluering av Bridgens Dag 
Rune B Anderssen refererte at ”Bridgens Dag” var blitt arrangert på ca 150 steder, 
men at en ikke hadde fått noen rapporter. Ca 1.500 kursbøker var blitt solgt i løpet av 
kampanjeperioden.  
 
I samme forbindelse tok Anderssen opp problemene med at fjorårets K-medlemmer i 
stor grad var blitt utmeldt for inneværende sesong, og at dette var alarmerende i 
tillegg til at juniorene også blir borte fra klubbene. Styret var enige om at en må lage 
en undersøkelse for å finne grunnen til dette. Styremedlemmene oppfordres til å 
tenke gjennom hvordan en slik undersøkelse skal se ut til neste møte. 
 
Neste møte 29. – 30. januar 2000 i Oslo 


