
 

Referat telefonstyremøte NBF 2/16 – 26. april 2016 
 

Sted:  Telefon 
Møteleder: Jostein Sørvoll 
Referant: Allan Livgård 
Tilstede: Jostein Sørvoll (JS), Eva Flått (EF), Astrid Steen Lybæk (ASL), Kari-

Anne Opsal (KAO), Tom Danielsen (TD), Kristian B. Ellingsen (KBE), 
Anita Karlsen (AK) 
Forfall: Ingen 

Kopi:  Kontrollkomiteen 
 
   

AGENDA: 
 
1/02 - 16 Etisk charter for landslagene til EM i Budapest  

(Utarbeidelse av etiske retningslinjer for bridgespillere) 
 
I forkant av styremøtet var det sendt ut en drøfting-/beslutningssak 
vedrørende opprettelse av en arbeidsgruppe som skulle jobbe med å 
definere et etisk charter for bridgespillere. 
 
Vedtak: 
Styret stiller seg bak intensjonen om å utarbeide et etisk charter / etiske 
retningslinjer og er takknemlig for at medlemmer av organisasjonen 
ønsker å bidra til dette arbeidet.  
 
Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av Tormod Røren, Boye 
Brogeland, Nils Kvangraven samt Allan Livgård fra NBF administrasjon 
som får i mandat å lage et forslag til retningslinjer.  
 
Forslaget presenteres styret, fortrinnsvis på styretmøtet i august, og 
styret vil på bakgrunn av dette utarbeide en videre prosessplan. Styret 
er opptatt av at slike retningslinjer forankres grundig i organisasjonen og 
at «alle» har en mulighet til å bli hørt.     
  

2/02 - 16 Tildeling av fortjenstmerke     
 Styret har mottatt søknad fra en klubb i NBF om å tildele mangeårig 
leder og innehaver av tillitsverv NBFs fortjenstmerke. (Anonymiseres 
slik at personen ikke blir klar over dette før tildeling). 
 
Vedtak: NBFs fortjenstmerke tildeles personen. 

  
  

3/02 - 16 Deltakelse på Kløver Ess BKs 50 års jubileum 
  
NBF har fått en søknad til å delta på Kløver Ess BKs 50 års jubileum 
lørdag 7. mai. Dessverre har ikke styret eller generalsekretær mulighet 
til å delta, men administrasjonen sender klubben en hilsen. 

 
4/02 - 16 Eventuelt   

 JS er tilstede under premieutdelingen i NM for Klubblag på Nøtterøy i 
juni og JS og AL deltar som NBFs representanter i det finske 
bridgeforbundet 80 års jubileumsfeiring. 

 



 

 
Allan Livgård (ref) 
Oslo, 28.04.2016  
 
 
Signatur: 
 
 
Jostein Sørvoll Eva Flått Kari-Anne Opsal 
 
 
Tom Danielsen Kristian B. Ellingsen Anita Karlsen 
 
 
Astrid Steen Lybæk 
 


