
Norsk Bridgeforbund 
 
REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE ONSDAG DEN 13.09.00 
 
Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Svein Aage Jensen, Gerd Marit Harding,  

Inger Hjellemarken, Jan Guldbrand Ohren og Helge Mæsel. 
 Fra administrasjonen stillte Rune Andersen og Julius Moe 
 
Styresaker. 
 
Sak   9/00  Referater
 
 Referatene fra styremøtene 4.8 og 23. 8 var sendt ut til styrets 

medlemmer for eventuelle merknader.  Referatene ble godkjent, og 
signeres på styremøtet den 13. – 15. oktober. 

   
   
Sak 10/00 Hendt siden sist
 

1 Mottatt forslag fra Bridgesenter Vest vedr. overtakelse av 
salgsvirksomheten. 

 
 Vedtak: Behandles i forbindelse med organisering av NBF’s 

salgsvirksomhet på styremøtet i oktober 
 
2 Møte i Stavanger vedr. Norsk Bridgefestival 2001. Oppfølgingsmøte 

med Harald og Julius til stede er utsatt til slutten av 
september/begynnelsen av oktober. 

 
Vedtak:  Tas til orientering. 
 
3 Støtte til spillerne i studentmesterskapet 2000  
Jan hadde tildelt laget kr. 10.000,- over budsjettet for internasjonal 

representasjon. 
Gerd Marit erklærte seg inhabil i saken. 
 
Vedtak:  Tas til etterretning. 
 
4 Status Bridgens dag. 
 Så langt Rune viste var det sendt ut nærmere 150 pakker til bridgens 

dag.   
 
Vedtak:  Opplegget evalueres på styremøtet i oktober. 
 
(Etter at Halvor kom til ble tallet spesifisert til 144. Oppslutningen var 

meget variabel, med bra deltakelse i enkelte kretser, mens andre 
syntes å boikotte opplegget.) 

 
  



5 OL-åpen klasse og Dameklasse.   
 Laget i åpen klasse,  Boye Brogeland, Erik Sælensminde, Geir 

Helgemo, Erik Austberg, Jon Egil Furnes og Tor Helness med Einar 
Asbjørn Brenne som NPC og Rolf E. Olsen som Coach, ble nr. 5 – 8, 
mens damene, Anne-Lill Hellemann, Anna Malinowski, Siv 
Thoresen, Sølvi Remen, Åse Langeland og Eva Lund Heitmann, 
med Per Bryde Sundseth som NPC og  som Coach ble nr. 4. 

   
Vedtak: Rapportene fra mesterskapet fra lagkapteinene behandles på 

styremøtet i oktober.  
  
6 Klubblederkonferanse på Romerike  (Orienteringssak) 
 
 Jan hadde vært til stede som observatør.  Deltakelsen hadde vært 

bedre enn tildligere, og det så ut til at kretsen var i godt gjenge. 
  
Halvor Kalberg kom til. 
 

 
7 Utvalget for blinde/svaksynte.  (Orienteringssak) 
 Utvalget hadde hatt ett telefonmøte. Ønske om tilrettelegging for 

klubbspilling.  Prøver å få liv igjen i bridgeklubben for blinde i Oslo, 
og det tenkes medlemsskap i NBF.  Planer om å starte bridgekurs 
ved rehabiliteringssenteret i Hurdal.  Ved medlemsskap i NBF 
ønskes Norsk Bridge oversendt på diskett for konvertering til 
blindeskrift, men ser problem med konvertering av korttegnene.  
Skal ha nytt møte før Bjørn Schau reiser.  

 
8 Innkalling til styremøte i oktober. 
 Gerd Marit tok opp om de andre medlemmene i utvalget skulle 

innkalles til styremøtet i oktober. 
 
 Vedtak: Alle medlemmer av NBF sine utvalg skal innkalles til 

styremøtet, som begynner fredag 13. oktober kl. 18.00, og forventes 
ferdig søndag 15. oktober kl. 15.00. Også kapteinene for landslagene 
innkalles til møtet. Administrasjonen står for innkallingen. 

 
9 Utvalget for døve . 
 Inger hadde hatt samtaler med Zuckermann, men utvalget hadde 

eller ikke hatt møte siden forrige styremøte. 
 
10 TMU
 Utvalgsmedlemmene var orientert om styrets vedtak i sak 5/00, men 

hadde heller ikke hatt møter siden forrige styremøte. 



11 Administrasjonen  (Orienteringssak) 
 Julius refererte litt om arbeidssituasjonen, og at det var kjøpt inn en 

ekstra brukerlisens på regnskapsprogrammet, slik at han kunne bli 
frigjort fra bestillings/ordre/faktureringsdelen, og dermed få tid til å 
utføre de oppgavene han primært skulle gjøre på en bedre måte. 

 
 
Sak 11/00 Inn- og utmeldinger
 Det forelå ingen inn eller utmeldinger til behandling.  Rune tok likevel 

opp spørsmålet om hvor liten en klubb kan være for å stå som medlem av 
NBF.  Etter at minstegrensen ble fjernet for noen år siden har vi fått en 
rekke klubber uten medlemmer. 

 
 Vedtak:  Spørsmålet blir satt opp som sak på styremøtet i oktober. 
 
 
Sak 12/00 Nettverkshandel Nature’s Own 

Administrasjonen pekte på en del problemer i denne forbindelse, ikke 
minst arbeidsmessig.  Etter en del diskusjon ble det besluttet ikke å ta 
saken opp til avstemming på nåværende tidspunkt. 

 
 Vedtak: Saken utsettes, og tas opp til behandling sammen med 

spørsmålet om fremtidig organiseringen av NBF’s salgsvirksomhet på 
styremøtet i oktober. 

 
 
Sak 13/00 Endring av tidspunkt for Norsk Bridgefestival 

I forbindelse med møte mellom de nordiske bridgeforbundene var det 
ytret ønske om at Norge flyttet bridgefestivalen fram 1 uke i forhold til 
tidligere terminfestet, slik at den ikke kolliderte med den svenske 
bridgeuken.  Dette ville være vesentlig dersom Norge i forbindelse med 
festivalen skulle arrangere  Nordisk  mesterskap for Mix-lag. HM mente 
det var uheldig å flytte arrangementet, ikke minst med tanke på 
deltakelsen i SIB-uka, som nå er Norges største turnering utenom 
festivalen. Det samme gjorde AT, som pekte på at et Nordisk mesterskap 
for Mix-lag like gjerne kunne arrangeres i forbindelse med SIB.  

 
 Vedtak:  Bridge-festivalen arrangeres fra 27. juli, slik tidligere annonsert. 
 
Opprinnelige poster 6 og 7 på sakslisten ble vedtatt utsatt til etter eventuelt, slik at disse 
sakene kunne behandles uten at administrasjonen sine representanter var til stede. 
 
 
Sak 14/00 Foreløpig regnskapsrapport pr. 1/9.00 
 Det ble vist til opplysningene gitt under sak 10/00 punkt 11.  Saken ble 

ikke tatt opp til behandling, og utsatt til styremøtet i oktober. 
 



Sak 15/00 Utnevning av Internett-arbeidsgruppe 
 Det var fremmet forslag om å oppnevne en IT/ Internett-arbeidsgruppe. 

Gruppen skal utarbeide strategi for bruk av hjemmesider i NBF (klubb, 
krets og forbund), foreslå forbedringer av NBF’s hjemmeside i henhold 
til styrets policy for informasjon og kommunikasjon med og i 
organisasjonen, vurdere tekniske løsninger for administrative 
programmer i klubber og kretser, og innenfor sitt kompetanseområde gi 
råd til forbundets administrasjon i IT- og Internett-faglige spørsmål. 
Gruppen skal kartlegge og dra veksler på eksisterende kompetanse og 
tekniske løsninger i NBF (enkeltmedlemmer, klubb, krets, forbund), de 
nordiske bridgeforbundene, Norges Idrettsforbund og evt. andre 
samarbeidspartnere. Presidentskapet gis fullmakt til å forespørre aktuelle 
medlemmer til arbeidsgruppen. 

 
 Som medlemmer i gruppen var foreslått: 
 
 Sigmund Bakke 
 Jon Halvard Skoglund 
 Geir Engebretsen 
 Einar Waade 
 Christian Bull 
 Jan Aasen 
 Harald Skjæran  
 
 Vedtak:  Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 16/00 Eventuelt 

1. Anskaffelse av PC til styremedlemmer som ikke har egen PC 
hjemme. 

• Vedtak:  Det kjøpes inn en ny PC til kontoret, og maskinen som blir 
skiftet ut lånes ut til styremedlem uten egen PC. 

2. Forespørsel fra Topp-bridge om utsendelse av CD til samtlige 
medlemmer som vedlegg til Norsk Bridge. 

• Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å finne en rimelig 
godtgjørelse til NBF ved denne type reklame, anslagsvis at de 
dekker kostnadene med utsendelsen av bladet for aktuelt nummer. 

3. Krav til tilbakemelding fra kretsene om medlemmer av lokale 
rekruteringsutvalg. 

• Vedtak:  NBFs rekruteringsutvalg får fullmakt til å utarbeide en 
beskrivelse av utvalgene sune oppgaver på sitt møte den 21. 
september.  Beskrivelsen sendes ut til kretsene, som får frist til 1. 
desember til å melde tilbake hvem som er kontaktperson i utvalget i 
kretsen. 

 
Gerd Marit forlot møtet etter sak 16/00 nr. 2, Rune og Julius etter sak 3.  Jan overtok den 
videre protokollføringen. 
 
___________ ________________ 
Julius Moe Gerd Marit Harding 



Sak 17/00 Konstituering av generalsekretær 
Generalsekretær Rune B. Anderssen sa opp sin stilling med virkning fra 
1.7.00, og slutter ved utløpet av oppsigelsestiden den 30.9.00. Jan Aasen 
foreslo at økonomisjef Julius Moe skulle konstitueres som 
generalsekretær med virkning fra 1.10.00 og inntil videre. På styremøtet i 
oktober behandles den videre prosessen med ansettelse av 
generalsekretær. Det ble ikke fremmet andre forslag. 
 
Styret vedtok enstemmig at økonomisjef Julius Moe konstitueres 
som generalsekretær med virkning fra 1.10.00 og inntil videre. 
 

Sak 18/00 Utnevning av redaktør for Norsk Bridge 
I og med at Rune B. Anderssen slutter i forbundet den 30.9.00 må det 
utnevnes ny redaktør evt. finnes overgangsordninger. Jan Aasen foreslo 
at i påvente av behandlingen av medlemsbladet på styremøtet i oktober 
utnevnes Rune B. Anderssen som redaktør frem til 31.12.00 mot et 
honorar på kr. 5.000,- pr. nummer. Redaktørens spalte ”NBF siden sist” 
skrives i denne perioden av konstituert generalsekretær Julius Moe. Det 
ble ikke fremmet andre forslag. 
 
Styret vedtok enstemmig å utnevne Rune B. Anderssen som redaktør 
for Norsk Bridge frem til 31.12.00 mot et honorar på kr. 5.000,- pr. 
nummer. Redaktørens spalte ”NBF siden sist” skrives i denne 
perioden av konstituert generalsekretær Julius Moe.  

 
 
Neste styremøte er 13. – 15. oktober 2000, med start kl. 18.00. 
 
Møtet slutt. 
 
 
 

 
________________ 

Jan Aasen 
Referent 

 
________________ 

Arne Thomassen 

 
________________ 
Gerd Marit Harding 

 
________________ 
Inger Hjellemarken 

  
________________ 
Svein Aage Jensen 

 
________________ 
Jan Gudbrand Ohren 

 
________________ 

Halvor Kalberg 
 
 
 
 

 
 

________________ 
Helge Mæsel 
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