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Referat styremøte NBF 06/20  
 
Møtedato: Lørdag 24. – søndag 25. oktober  
Sted:  Scandic Oslo Airport 
Møteleder: Kari-Anne Opsal 
Referent: Allan Livgård 
Deltakere: Kari-Anne Opsal (KAO), Åse Langeland (ÅL), Anders 

Holmen Gundersen (AHG), Tonje Brogeland (TB), Jan 
Muri (JM),Tom Danielsen (TD), Tarjei Eck-Hansen (TEH), 
Stig Dybdahl (SD – vara), Liv-Marit Grude (LMG vara), Elisabeth Sjødal 
(ES – vara)  

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: 
 

❖ Spørreundersøkelse bridgefestivalen 
o Ansvar: Administrasjonen 
o Frist: Styremøte desember 2020 

❖ Belønne de som er lojale mot avtalen under bridgefestivalen 
o Ansvar: Administrasjon 
o Frist: Sommeren 2021 

❖ Beslutningssak festivalprogram og MSIBT 
o Ansvar: Administrasjonen 
o Frist: Styremøte desember 2020 

❖ Online lagturnering på Realbridge 
o Ansvar: Harald 
o Frist: Gjennomføres våren 2021 

❖ Organisasjonsdager 2021 – lage program 
o Ansvar: Arbeidsgruppen (ÅL, TD, ES og MH) 
o Frist: Styremøte desember 2020 

❖ Lage retningslinjer for representasjon 
o Ansvar: Administrasjonen 
o Frist: Styremøte desember 2020 

❖ Oppdatere styreinstruksen 
o Ansvar: AL 
o Frist: Styremøte desember 2020 

❖ Oppdatere Dropbox med relevante dokumenter 
o Ansvar: AL 
o Frist: Fortløpende 

❖ Undersøke bankbetingelser for NBFs egenkapital 
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o Ansvar: AL 
o Frist: Styremøte desember 2020 

❖ Følge opp prosjektet NBF-medlem også i 2021 
o Ansvar: Administrasjonen 
o Frist: Fortløpende 

 
REFERAT: 
 
1/06 – 20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte 
 

Vedtak:  
Innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte godkjent.  
Styret vil ta i bruk sjekklister igjen fra dette møtet. 

 
2/06 – 20 Styreopplæring / styreinstruks 
 Styret innledet møtet med en presentasjonsrunde hvor alle styremedlemmer 

og varamedlemmer fikk presentert seg selv.  
 
AL gikk så gjennom en presentasjon med hva det innebærer å være 
styremedlem i NBF. Særlig ble det lagt fokus på at styret er et kollegialt organ, 
alle har individuelt styreansvar og at mange av sakene som diskuteres i 
styremøtene innebærer taushetsplikt.  
 
AL presenterte NBFs styreinstruks. Styret ønsket at det ble endret til 2 ukers 
frist for utsendelse av agenda og at de varsles når oppdaterte/nye 
styredokument legges ut i Dropbox. Ny styreinstruks fremlegges for vedtak på 
styremøtet i desember.  
 
Styrekalenderen ble gjennomgått. På neste møte setter vi datoer for de 
kommende års møter. Styret ønsker å avholde tradisjonelt julebord på 
desembermøtet, men ber administrasjonen legge dette utenfor Oslo (i 
reiseavstand til Gardermoen). Styret ber om at innkalling til styremøter sendes 
som møteinnkalling i Outlook.  
 
AL presenterte et utkast til ny elektronisk arbeidsform for styret som innebar 
bruk av Microsoft Teams og @bridge.no- eposter. Styret ønsket prinsipielt å ta 
i bruk Teams i samarbeid med Dropbox, og hadde ikke behov for @bridge.no-
eposter.  
 
Styret diskuterte bruken av Dropbox for styredokumenter. De ønsker: 
- Flere undermapper slik at saksdokumenter blir enda mer oversiktelige 
- Vedtekter og andre relevante dokumenter skal ligger i Dropbox 
- Praktiske ting som reiseregningsdokumenter etc ligger i Dropbox 
- Regnskapsdokumenter skal legges ut hver måned, sammen med 
regnskapsførers kommentar. 
 
Vedtak: 
Ny styreinstruks legges frem for vedtak og signering på møtet i desember. Det 
avholdes tradisjonelt julebord i NBF i desember. Administrasjonen oppdaterer 
Dropbox med de endringer møtet besluttet. 

 
  
3/06 – 20 Bli kjent med NBFs administrasjon   

På grunn av sykdom i administrasjonen ble det kun gjennomført bli kjent 
runder med Marianne Harding (MH) på lørdag og Svein-Jarle Ludvigsen (SJL) 
på søndag.  
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MH presenterte hva hun jobber med i det daglige, og kunne fortelle at hun er 
glad for at arbeidsoppgavene hennes nå i større grad retter seg mot 
rekruttering og opplæring. Under korona opplevde hun at det var større grad 
av andre arbeidsoppgaver også.  
 
Det er utfordringer med tradisjonell rekruttering under korona, og mye av 
fokuset har derfor flyttet seg til elektronisk opplæring. Det har vært avholdt 
flerfoldige kurs det siste halve året. Samtidig opplever vi at mange klubber er 
på randen av utslettelse, og at korona bare har forsterket problemet.  
 
MH presenterte også et konkret forslag om at NM junior flyttes til eget 
arrangement på høsten.  
 
Lønnsforhandlinger 2020: 
AL presenterte forslag om lønnsforhandlinger i NBF for 2020. På grunn av 
korona og sene offentlige oppgjør er dette ikke gjort ennå. Rammen i offentlig 
sektor var i 2020 1,7%. Styret ønsker at virkemidlene i lønnspolitisk dokument 
brukes. 
 
Vedtak: 
Styret gir KAO fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger sammen med 
generalsekretær i tråd med oppgjøret i statlig sektor og vedtatte lønnspolitiske 
dokument.  
 
Styret ble så presentert for NBFs personalhåndbok og så på fraværet for 
2020. Fraværet er fortsatt alt for høyt, men skyldes i all hovedsak et 
langtidsfravær. 
 

4/06 – 20 Evaluering og gjennomgang av vedtak fra Bridgetinget 2020 
Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av årets bridgeting. Selv om det 
var nytt for alle, så ble et elektronisk møte en god plattform for beslutninger.  
 
AL presenterte handlingsprogrammet som ble vedtatt på tinget. Styret hadde 
en omfattende runde med å planlegge diverse tiltak knyttet til de enkelte 
punktene i handlingsprogrammet. Disse er oppsummert i et eget Excel-ark 
under Tiltaksplaner i Dropbox. Styret vil bruke neste møte til å prioritere og 
tidsfeste enkelttiltak.  
 
AL presenterte også vedtatte økonomiplan. Styret er bekymret for effekten av 
korona og at det er lite spillerom i planen. AL redegjorde for at det er buffer i 
enkeltposter, slik at spillerommet er noe større enn bunnlinjen. Samtidig er det 
ingen tvil om at en stor medlemsnedgang/aktitivitetsnedgang pga korona vil 
kunne være drastisk for NBFs økonomi.  
 
Vedtak: 
Styret følger opp tiltaksplaner med prioriteringer og tidsrammer i neste 
styremøte. Administrasjonen bes se på bankbetingelser for egenkapital som 
ikke er nødvendig for daglig likviditet.  

 
5/06 – 20 Bridgefestivalen 2020 

AL redegjorde for tanken om å flytte tidspunktet for festivalen de kommende 
årene. Noe av årsaken er at vi tidsmessig er veldig nære skolestart, særlig i år 
hvor vi holder oss uken etter den svenske festivalen. I 2021 er alternativet å 
flytte festivalen, eller å kollidere med den svenske.  
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Styret er opptatt av å høre medlemmenes mening, og er usikre på om det er 
mulig å flytte allerede i 2021.  
 
Vedtak: 
Styret ønsker at administrasjonen lager en spørreundersøkelse i 
organisasjonen om medlemmene ønsker at vi flytter tidspunkt for festivalen. 
Hovedalternativene er fast plassering i uke 27 eller uke 32. AL undersøker hva 
som er mulig for hotellet.   
Søndag deltok Svein-Jarle Ludvigsen, vår arrangementsansvarlige, i møtet 
sammen med styret. SJL fortalte litt om gjennomføring av årets festival. Stor 
skryt til staben som er profesjonelle og veldig dedikerte til jobben. Årets 
festival ga et overskudd på ca 180 000 kr, selv med redusert deltakelse. Mye 
av årsaken til overskuddet er avtalen med Scandic Lillehammer som gir gratis 
spillelokaler.  
 
Styret retter noe kritikk med hotellet, særlig bemanning rundt bespisning og 
bar.  
 
Styret er veldig klare på at neste år skal de som bor på hotellet «godtgjøres» - 
vi må belønne de som er lojale mot den avtalen som er fremforhandlet. Lavere 
startkontingent er kanskje det mest ønskelige.  
 
Om det blir påmelding som i år, så må rutinene endres. 
 
Til neste styremøte må festivalprogrammet og Marit Sveaas stå på sakslista. 
 

6/06 – 20 NBFs arrangement i tiden fremover 
AL informerte om NBFs arrangement i tiden fremover – og litt om de 
avsluttede nylige arrangementene. 
 

❖ NM for dame- og veteranlag 
o Vurdere å inkludere festmiddag i startkontingenten 
o Finne bedre lokaler for festmiddag – mye støy i 2020 
o Sette ned komite for festmiddag – vurdere quiz/musikk 
o NM for veteranlag flyttes til BfA Storefjell i pinsen 

❖ Lagfinalen 
o Ble arrangert av Larvik BK og Horten BK.  
o Gode tilbakemeldinger på arrangementet 
o Dårlig oppførsel fra enkelte deltakere – administrasjonen følger 

opp dette videre 
o Mangler arrangør i 2021 

❖ Online turneringer 
o Styret ønsker en online turnering på Realbridge 
o Harald Skjæran får ansvaret med å lage konsept / gjennomføre 

turneringen 
o Lagturnering 

❖ SM 
o Vedtatt gjennomført som planlagt (senere endret i 

ekstraordinært styremøte) 
❖ Bridge for Alle Tenerife / Storefjell 

o November og januar på Tenerife avlyst på grunn av 
smittesituasjonen / rødt land 

o BfA Storefjell arrangert i oktober med over 100 deltakere. 
Veldig gode tilbakemeldinger og et overskudd på ca kr 14 000.  

o Vurderer å ha nytt BfA Storefjell i januar 
❖ Finale NM Par 

o Arrangert i Kragerø i september 
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o Strålende kritikker fra deltakere 
o Klubben sitter igjen med overskudd på ca kr 50 000 

❖ Marit Sveaas IBT 2021 
o Besluttes i sammenheng med bridgefestivalen 

❖ Juniorleir 
o Vanskelig å gjennomføre ordinær juniorleir i 2021 pga 

smittesituasjonen. Forsøker å få til regionale mindre juniorleire.  
 
7/06 – 20 Prosjekt NBF-medlem også i 2021  

AL presenterte administrasjonens tanker og bekymringer rundt medlemskap i 
2021. Det er et fakta at mange klubber ikke har kommet i gang etter 
nedstenging ifbm korona, og kanskje ikke kommer i gang igjen. Tilsvarende er 
det også en del medlemmer i åpna klubber som ikke vil/tør møte i klubben. 
Det vil bli en utfordring å få disse tilbake.  
 
Administrasjonen ser for seg at vi må gjøre tre ting: 

❖ Gjøre det enklere å bli medlem/fornye medlemskapet 
❖ Gi et mer attraktivt aktivitetstilbud – kanskje særlig online 
❖ Gi gode tilbud for bridgespilling privat 

 
Vedtak:  
Styret støtter ideene i prosjektet og ber om at følgende tillegges: 

❖ Vise til de klubber som har åpnet 
❖ Gi eksempler og fortelle at våre smittevernrutiner fungerer 
❖ Ytterligere fortelle om muligheten til å benytte BR TOPS for 

klubbspilling 
❖ Ringe alle klubber som ikke har åpnet 
❖ Regne ut hvor mye NBF taper i detalj 
❖ Invitere til online møte med klubber som ikke har åpnet 

 
8/06 – 20 Bridge på NTG 

TEH presentere en ide han og JM har jobbet med. Ideen går ut på at vi bør 
forsøke å få bridge inn på Norges Toppidrettsgymnas. For eksempel har sjakk 
dette som en linje på NTG Bærum. 
 
Ved å få dette godkjent som fag på NTG vil læreplanen være godkjent som 
læreplan i videregående skole, og faget kan også brukes i ordinær VGS. 
Samtidig kan elever ha bridge som programfag – uten at det nødvendigvis er 
spesifikk undervisning akkurat på elevens skole. Programfag utgjør 5 timer per 
uke.  
 
Veien for å få til dette er: 
Få NTG interessert - søke om forsøk -> utvikle læreplan -> godkjennelse av 
Utdanningsdirektoratet 
 
Vedtak: 
Styret gir TEH og JM fullmakt til å igangsette et prosjekt med mål om å kunne 
tilby bridge som et fag på NTG. De eksakte økonomiske rammebetingelsene 
er ikke klare, men styret er villig til å bevilge midler til prosjektet og ber om mer 
nøyaktige tall på et senere tidspunkt. TEH og JM samarbeider med Marianne 
Harding i administrasjonen. 
 

9/06 – 20 Kulturdepartementet / NIF 
KAO/AL redegjorde for møtet med Kulturdepartementet. Det kom lite håndfast 
ut av møtet, annet enn at departementet anbefalte oss å se på muligheter 
sammen med andre tankesporter. Departementet kan ikke påvirke NIF, og 
eneste mulighet for annen støtte er som direkte post i statsbudsjettet. 
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AL fortale om flytteprosessen hvor NBF «bytter» kontorer med 
idrettspresidenten. Hun er interessert i et møte med oss hvor det diskuteres 
muligheten for at NBF kan bli medlem av NIF.  
 
Bridgetinget har vedtatt at vi skal stifte Ungdommens Bridgeforbund. Denne 
innrettingen er ikke aktuell på samme måte dersom NBF blir medlem av NIF, 
og dette blir dermed et veivalg for NBF. 
 
Vedtak: 
Styret ønsker at vi undersøker nærmere hva som ligger i et medlemskap i NIF. 
Alt fra hvilke økonomiske støtteordninger vi kvalifiserer for, hva vi må endre av 
vedtekter/statutter og andre fordeler/ulemper bør undersøkes. Styret vil at 
muligheten for medlemskap i NIF er viktigere enn muligheten for støtte til 
Ungdommens Bridgeforbund.  
 
Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av KAO, TEH og AL som 
undersøker hva som ligger i et NIF-medlemskap og har fullmakt til å ta et møte 
med ledelsen i NIF.  
 

10/06 – 20 NBFs disiplinærvedtekter / juksesaker 
KAO og AL redegjorde for sakene, samt problemene, som har oppstått i 
forbindelse med at all bridgespilling har vært online når verden «stengte» ifbm 
korona. I Norge har vi hatt to konkrete saker som er pådømt (den ene er i 
appell), samt flere innrapporterte mistenkte tilfeller. Internasjonalt har flere 
«verdensstjerner» innrømmet juks, samt at 30+ andre er mistenkt. KAO og AL 
har hatt møte med Boye Brogeland og Eric Laurant (EBL) om dette, og 
soneorganisasjonen føler seg hjelpesløse i å gjøre noe med dette. Det mener 
vi ikke er godt nok.  
 
Vedtak: 
NBF skal gjøre følgende: 
 
Nasjonalt: 

❖ Vi skal gå gjennom egne vedtekter for å sikre at disse gjør oss i stand 
til å bekjempe juks 

❖ Endre virkeområdet i vedtektene slik at våre medlemmer kan 
pådømmes for brudd på disiplinære vedtekter i alle 
bridgesammenhenger.  

❖ Juks og konsekvenser av dette skal omtales klarere i 
disiplinærreglementet/instruks. 

❖ Vi skal ha en klar beskrivelse av hvilket beviskrav/grad av sikkerhet 
som gjelder i denne type saker 

❖ Det nedsettes ei arbeidsgruppe ledet av ÅL som skal se på de 
ovennevnte punktene. 

 
Internasjonalt: 

❖ KAO og AL får fullmakt til å fullføre brevet til soneorganisasjonene 
❖ Vi bør forsøke å få med oss andre forbund 
❖ Fremover i tid bør vi i større grad samarbeide med plattformene (BBO, 

Realbridge og andre) for å jobbe mot juks 
❖ Nye regler bør jobbes frem fra toppen, slik at det blir tilnærmet samme 

regler/straff for juks over hele verden.  
 

Andre punkter: 
❖ Nå som NM for klubblag blir en online turnering (i år), så bør alle 

deltakere spesielt minnes om FairPlay.  
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❖ FairPlay bør ha direktelenke fra forsiden av bridge.no 
 

Sak fra Rogaland: 
Styret har mottatt en henvendelse fra et medlem i NBF Rogaland som føler 
seg trakassert i klubben. Vedkommende ønsker ikke at dette blir en 
disiplinærsak, men mener mer det er et generelt problem som bør adresseres. 
Det er ikke kommet lignende meldinger fra andre medlemmer i samme krets, 
og saken blir behandlet i hovedsak basert på den som er mottatt. 
 
Styret ber om at administrasjonen kontakte krets og aktuelle klubber for å be 
om at saken blir håndtert slik at alle spillere opplever seg ivaretatt. 
På sikt bør den tidligere planlagte trivselskampanjen i gang, men dette må 
vente til «koronautfordringene» er løst. 
 

11/06 – 20 Generalforsamling WBF/EBL 
Både WBF og EBL har generalforsamling i starten av november. På grunn av 
korona gjennomføres disse med forhåndsstemming til en uavhengig 
tredjepart.  
 
Vedtak WBF: 
KAO og AL får fullmakt til å stemme på vegne av NBF og stemmene avgis 
som foreslått i saksdokumentet.  
 
Vedtak EBL: 
KAO og AL får fullmakt til å stemme på vegne av NBF og stemmene avgis 
som foreslått i saksdokumentet.  
 
Nytt er også at det skal velges tre «uavhengige» kandidater til WBFs styre. 
Kandidatene nomineres av de ulike forbundene, og kun en kandidat fra hver 
sone kan velges inn. NBF har nominert Tonje Brogeland og jobber aktivt for 
hennes kandidatur. Administrasjonen bistår med å ta kontakt med de andre 
nordiske forbundene.  
 

12/06 – 20 Organisasjonsdager 2021 
Organisasjonsdagene er i 2021 plassert sammen med kretsledermøtet i 
starten av august. 
 
Vedtak: 
Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av TD, ES og ÅL som sammen 
med Marianne Harding i organisasjonen håndterer dagene. Gruppen 
presenterer et program for dagene på styremøte i desember. 
 

13/06 – 20  Eventuelt 
TD hadde laget et forslag til retningslinjer for styrerepresentasjon. Styret 
bifaller ideen og ber administrasjonen lage et endelig utkast til godkjennelse i 
desembermøtet. Retningslinjene bør sammenstilles med beskrivelse av hvem 
som skal representere i de ulike sammenhengene. Det bør også være et 
budsjett for gaver til arrangør etc, samt en forventning om at representanten er 
med i juryen for beste spill hvor dette er aktuelt.  
 

   
 


