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Referat - Styremøte NBF  9. juni 2006 
 
Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim 
Møteleder: Helge Stanghelle 
Referent: Rune Handal 
Tilstede Styret: Helge Stanghelle (HS), Svein Markussen (SM),  Sigmund Bakke (SB),     

Inger Hjellemarken (IHj),  Kenneth Syversen  (KS), Asbjørn Anthonsen 
(AA), John Helge Herland (JHH) og Kyrre Tangen (KT). 

Administrasjon: Rune Handal (RH)  
Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen 

Lovutvalget v/ Kyrre Tangen 
 

 
Sak 1/03-06 Referat  

Referat fra styremøte 3. mai 2006 godkjent. 
 

Sak 2/03-06 Orientering 
• RH gjennomgikk inn- og utmeldinger. 4 klubber utmeldt og Midt-Telemark 
BK registrert som ny klubb. Østmarka BK endrer navn til Golia BK. 
• Regnskapsrapport pr. 1. mai gjennomgått og utviklingen er i hovedsak i 
samsvar med budsjett. Salgsvirksomhet og lotteriinntekter forventes som tidligere 
rapportert lavere enn budsjettert. Antall purringer endelig gått ned (ca 180 i 2006) 
og likviditet rundt 5 millioner pr. 1. juni.  
• HS orienterte om den såkalte ”landslagssaken” og hvordan saken er behandlet 
samt informasjon som er gitt fra Styret og administrasjon. IHj informerte om at 
Sten Bjertnes er utnevnt til settekaptein for Åpen klasse og arbeidet som pågår 
med landslagsuttak. SB overtar midlertidig arbeidet som leder av UIR i IHj’s 
fravær. 
• HS orienterte om NBU møtet i Sverige og bakgrunnen for at Svensk Bridge 
har valgt å forlate det nordiske samarbeidet.  NBF håper dette er en avgjørlse som 
snart vil bli omgjort i Sverige. 
 

Sak 3/03-06 Forberedelser bridgetinget 2006 
• HS gjennomgikk forberedelsene til tinget og fordeling av oppgaver. Samtidig 
takket HS de avtroppende styremedlemmer for godt og hyggelig samarbeid og det 
arbeidet som er utført i tingperioden. 
 

Sak 4/04-06 Portal for turneringsledere 
• KS fremla forslag om opprettelse av en egen portal på NBFs hjemmesider 
for Lovutvalget – spesielt innrettet mot turneringsledere. Arbeidet utføres av Pål 
T. Fondevik og kostnadene er budsjettert til kr. 10.000,-.  
• Vedtak: Lovutvalget sørger for at egen portal for turneringsledere opprettes. 

 
Sak 5/04-06 Eventuelt 

• Søknad fremlagt fra Stavanger BK om arrangement av NM finale for klubblag 
2008. Endelig vedtak om arrangementet fattes av Styret i desember 2006. 
• HS orienterte om at åremålsavtale med generalsekretæren er inngått i samsvar 
med fullmakt gitt av Styret. 
• Neste fysiske styremøte berammet til Lillehammer 31. juli 2006. 

   
Rune Handal 
Referent  
Oslo, 16.06.2006 
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Signatur: 
 
 
 
Helge Stanghelle                     Svein Markussen Sigmund Bakke 
                    

 
 

Inger Hjellemarken                     Kenneth Syversen Asbjørn Anthonsen 
 
 
 
John Helge Herland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


