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Referat styremøte NBF 04/20  
 
Møtedato: Torsdag 18. juni  
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), Jan 
Muri (JM), Liv-Marit Grude (LMG) 

Forfall: Tom Danielsen og Gunn Helness 
 

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: 
 
1/04 - 20 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjent.  

 
2/04 - 20 Bridgetinget 2020 
 AL orienterte om de ulike sakene vi hadde planlagt til det ordinære 

bridgetinget. Det er noen utfordringer med elektronisk møte vi må klare å 
overkomme. Den største av disse er nok at gode diskusjoner er langt mer 
utfordrende å holde elektronisk enn live.  
 
Styret diskuterte deretter om man skulle gå tilbake til et «live» bridgeting i år, 
eller om man skulle holde på planen om et elektronisk. Dette ble avgjort ved 
avstemning hvor det var 4 mot 3 stemmer for elektronisk.  
 
Styret diskuterte også tidspunkt for tinget. I utgangspunktet hadde 
administrasjonen foreslått å bruke en søndag i september for å sikre at vi har 
god nok tid, men styret foretrakk en ukedag. Tidspunktet for det elektroniske 
tinget er derfor satt til onsdag 9. september kl 18:00 – 22:00.  
 
Følgende saker ble så diskutert og planlagt presentert på elektronisk ting eller 
forskjøvet til senere ting: 

 Handlings- og økonomiprogam – tas på det elektroniske tinget 

 Vedtektsendringer grunnleggende saker – tas på det elektroniske tinget 

 Vedtektsendringer disiplinær – forskyves til senere ting 

 Vedtektsendringer juniorkontingent – tas på det elektroniske tinget 

 Forslag om tildeling av hederbevisninger – tas på det elektroniske tinget 

 Prioritering av landslagsklassen – KAO og AL får fullmakt til å se nærmere 
på dette punktet.  

 
Vedtak:  
Det avholdes elektronisk bridgeting onsdag 9. september kl 18:00 – 22:00. 
Administrasjonen gjør de siste saksforberedelser og sender ut sakspapirer så 
fort de er klare. De fleste ordinære saker tas opp det elektroniske tinget i 
henhold til listen over. Tillegget til disse er regnskap, revisjonsberetning, 
årsberetning, rapport fra kontrollkomiteen og valg.  

 
  
3/04 - 20 Eventuelt /orientering   

 
Påmelding festival 
AL orienterte litt på forespørsel fra styret om hvordan påmeldingen til 
festivalen hadde foregått. Førstemann til mølla medførte dessverre at vi fikk 
store tekniske problemer når det ble åpnet for påmelding. Dette skyldtes to 
ting; det var enorm pågang som serveren ikke taklet og folk trykket mange 
ganger på «Meld på» når siden ikke responderte umiddelbart. Det siste 
medførte da mange dobbel-, trippel-påmeldinger osv. På et tidspunkt ble det 
da besluttet å stenge påmelding for dagen, og heller åpne igjen dagen etter. 
Da gikk ting langt bedre. 
 
Styret ber administrasjonen lage en nyhetssak om påmeldingen og beklage at 
det ble slik det ble. Samtidig er det viktig for styret å påpeke at førstemann til 
mølla på denne måten var eneste rettferdige måte å gjøre dette på så fort det 
ble klart at det ble festival, ellers ville styret og nære bekjente fått en fordel ved 
å ha «innsideinformasjon».  
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Det har også kommet et fåtall eposter til NBF med beskyldninger om «urent 
spill». Dette har vi sjekket grundig i databasen, og det er ikke noe grunnlag for 
å si at det har vært det. 
 
Juniorlandslagssamling Lovund 
Helgeland JBK har rettet en forespørsel til NBF om det kunne være 
interessant for NBF å arrangere en juniorlandslagssamling samtidig. Styret er 
positive til ideen og tror det er viktig å sørge for at det er arrangement for våre 
juniorer når mye nå blir avlyst. Samtidig er det klart at en samling på Lovund 
vil kunne bli kostbart. Styret ber derfor HJBK om å sende oss en oversikt over 
kostnader, og så vil NBF besluttet en sum vi vil kunne stille til rådighet for en 
samling.  
 


