
Referat - Styremøte den 27. november 2003 
 

Form: Telefonkonferanse 
Møteleder: Jan Aasen 
Referent: Rune Handal 
Deltakere fra  
- Styret: Jan Aasen (JAa), Terje Ingvaldsen (TI), Inger Hjellemarken (IHj),  

Halvor Kalberg (HK), Sigmund Bakke (SB), Rune Strøm (RS),    
Gerd Marit Harding (GMH) og Ketil Jørstad (KJ). 

- Utvalg: Kyrre Tangen (KT), Lovutvalget (LU) 
- Administrasjon: Rune Handal (RH) 
Forfall: Martin Reinertsen og Kristine Breivik 
Kopi: Kontrollkomitéen 
 
 
Sak 1/06-03 Referat 

 Referat fra styremøtet 18. og 19. oktober 2003 godkjent med to  
endringer. 

 
Sak 2/06-03 Status – opprydding Åpne poster - konsekvenser 

• RH gjennomgikk arbeidet som er gjort høsten 2003 i forbindelse med 
opprydding i reskontroen og Styret tok orienteringen til etterretning. 
Arbeidet har vært omfattende, men forbundet har nå kontroll over 
situasjonen og alle vesentlige poster er avklaret. 
Forholdet til kretsene avklaret, men fremdeles har ca. 120 klubber 
ikke betalt til tross for at en purrerunde er gjennomført. Totalbeløp ca. 
kr. 250.000,-. 

• Vedtak: Styret godkjente administrasjonens forslag om tapsavsetting 
på kr. 180.000,- for eldre fordringer. 

• Vedtak: Ved uoppgjorte fordringer etter 2. purrerunde, vil NBF 
anmode kretsene om bistand samt at klubbene vil bli innrapport til 
Disiplinærkomiteen.  
Administrasjonen vil orientere organisasjonen om konsekvensene av 
denne situasjonen. 
Enkeltmedlemmer som unnlater å gjøre opp for seg, skal utestenges 
fra NBF’s organisasjon og arrangement. Inkasso vurderes i hvert 
tilfelle. 

 
 

Sak 3/06-03 Resultatrapport pr. 01.11.2003 
• Revidert regnskapsrapport pr. 1. november gjennomgått og tatt til 

etterretning. 
 
 

Sak 4/06-03 Unntatt offentlighet. 
 
 

Sak 5/06-03 Malmø – hus/hotell 2004 
• Kostnadene ved EM juni 2004 i Malmø kan bli betydelige mht. 

innkvartering og ulike alternativ er undersøkt.  
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• Vedtak: UiR sammen med RH vurderer ulike løsninger og 
fremlegger disse for Styret. 
 

 
Sak 6/06-03 NBF Jubileum 2007 

• I 2007 har NBF 75 års jubileum. RH fremla forslag i forbindelse med 
markering av jubileet og dette ble tatt til etterretning av Styret. 

• Vedtak: Styret nedsatte arbeidsgruppe med JAa, RS og RH for å 
vurdere de ulike mulighetene. Konklusjonene fremlegges på neste 
styremøte. 
 
 

Sak 7/06-03 Utvidelse antall kvalifiseringsplasser NM Monrad til 20 
• SB gjennomgikk forslag fra TMU i forbindelse med utvidelse av NM 

Par. Forslaget har sammenheng med endringsønsker for Norsk 
Bridgefestival 2004. 
1) SB presiserte at organisasjonen samlet bør diskutere om NM 
turneringer i fremtiden skal åpnes for utlendinger.  
2) SB redegjorde for bakgrunnen for ønske om gradvis utvidelse av 
antall plasser i NM Par som kommer fra Monrad kvalifisering. 

• Vedtak: TMU inviterer organisasjonen til å komme med synspunkter 
gjennom en høringsrunde. Denne avvikles i desember/januar og 
resultatet fremlegges for Styret i første styremøte 2004. 
 

 
Sak 8/06-03 Unntatt offentlighet 

  
  

Sak 9/06-03 Eventuelt 
• Lødingen BK har 50 års jubileum 13.12.2003 og Styret representeres 

ved TI. 
• Første styremøte 2004 ønskes flyttet til lørdag 31. januar og søndag 1. 

februar. JAa treffer beslutning senere. 
 

 
 

 
 
 

 
Rune Handal 
Referent 
Oslo, 01.12.2003 
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Jan Aasen             Rune Strøm               Inger Hjellemarken 

 
 
 

Terje Ingvaldsen                  Halvor Kalberg                            Sigmund Bakke 
 
 
Gerd Marit Harding             Ketil Jørstad 
 
 
 
 


