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Referat styremøte NBF 02/20  
 
Møtedato: Mandag 30. mars  
Sted:  Elektronisk via Microsoft Teams 
Møteleder: Kari-Anne Opsal 
Referent: Allan Livgård 
Deltakere: Kari-Anne Opsal (KAO, Astrid S. Lybæk (ASL), Anders 

Holmen Gundersen AHG), Tonje Brogeland (TB), Tom 
Danielsen (TD), Jan Muri (JM), Gunn Helness (GH) Liv-
Marit Grude (LMG) 

Forfall: Ingen 
 

Norsk Bridgeforbunds (NBF) formål er: 
1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det 
enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati. 
2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser 
redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø. 
3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og 
turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene. 
4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med 
kretsene og klubbene. 

5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard. 

 
 
Sjekkliste: 
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REFERAT: 
 
1/02 - 20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte 

 
Vedtak:  
Innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte godkjent.  

 
2/02 - 20 Hva har vi gjort ifbm korona, og hva kan vi gjøre fremover? 
 AL informerte om de tiltak NBF har gjort i forbindelse med utbruddet av 

koronaviruset. Dette innebærer blant annet at vi har lagt til rette for 
klubbturneringer på BBO, arrangerer egne turneringer på BBO i helgene, økt 
antall turneringer på Funbridge og gjort noen IT-messige tilpasninger.  
 
Fremover kan vi blant annet sette opp flere nybegynnerkurs, kampanjer for å 
tiltrekke oss medlemmer fra nettspillingen og oppbygging av en kursportal.  
 
Styret etterlyste en mer offensiv reklame for bridge gjennom media, ressurser 
fra flere hold og reklame på Facebook. 
 
AL la frem en plan om permitteringer i NBF og hvilke prinsipper man skal 
legge til grunn for dette. Det ble anbefalt å benytte en modell hvor man ser på 
nytte, og ikke ansenitet når det skal vurderes permitteringer. Styret bifalt 
denne modellen. Styret ønsker at man utfordrer de ansatte med en plan for 
forefallende og videreutviklende arbeid.  
 
Vedtak:  
Styret er enig i de tiltak som blir gjort i disse tider og gir KAO/AL fullmakt til å 
følge opp planen for permitteringer. 

 
 

3/02 - 20 NBFs økonomi og korona   
AL gjennomgikk hvordan koronakrisen vil påvirke NBFs økonomi på kort sikt. 
Først og fremst er det bortfall av serviceavgifter vi vil merke, men på lengre 
sikt vil også eventuelle avlyste arrangement og i verste fall bortfall av 
medlemmer merkes.  
 
Noe av inntektstapet vil bli veid opp av aktiviteten som gjøres på nett, både 
gjennom klubbturneringer på BBO, NBF-turneringer på BBO og økt aktivitet på 
Funbridge.  
 
Permitteringer vil også kunne spare NBF for lønnsutgifter.  
 
Uten krisepakker og andre tiltak vil NBF totalt sett kunne tape opp mot 1,5 
MNOK før utløpet av august dersom krisen vedvarer. 

 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
 

4/02 - 20 NBFs arrangementer fremover  
Administrasjonen publiserte i midten av mars en tentativ plan for NBFs 
arrangementer fremover. Det er fortsatt usikkert hvordan koronakrisen vil 
forløpe fremover, men det er sannsynlig at vi må avlyse arrangementer en god 
stund fremover.  
 
Vedtak: 
Marit Sveaas IBT 2020 avlyses, da det ikke kan påregnes internasjonal 
deltakelse i 2020.  
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Bridgetinget 2020 utsettes foreløpig til søndag 9. august.  
 
De andre arrangementene følger planen laget av administrasjonen. Om 
planen fravikes varsles det styret per epost med 2 dagers svarfrist. 
   

5/02 - 20 Årets bridgeildsjel 2020 
 Styret har besluttet at vi kårer årets bridgesildsjel som vanlig i 2020. Eventuell 

utdeling av prisen må kanskje gjøres et annet sted enn bridgefestivalen, 
dersom denne ikke avholdes. 
 
Juryen blir i år Jan Muri og Gunn Helness, og i tillegg spørres som vanlig 
fjorårsvinneren. 

  
   
6/02 - 20 Eventuelt 
 AL orienterte om at vi har fått en «hvit» revisjonsberetning og at 

årsberetningen nå er gjort ferdig i henhold til de innspill som har kommet fra 
styret. 

 

  
 


