NORSK BRIDGEFORBUND,

POSTBOKS 2828, SOLLI, 0204 OSLO
Telefon 22 43 13 56, Telefax 22 55 17 01
E - mail: nbf@bridgefederation.no

REFERAT FRA STYREMØTE 4. - 6. SEPTEMBER 1998
Til stede:

Jan Aasen, Arne Thomassen, Kirsti Mollatt, Arne Malm Wangberg, Svein Aage Jensen,
Einar Andreassen, Vigdis Moen, Øyvind Ludvigsen (ikke pkt. 7, 8 og 9), Harald Skjæran
(pkt.7, 8 og 9), Kåre Kristiansen (pkt 7, 8 og 9), Artur Malinowski (pkt. 7, 8 og 9), Rune B.
Anderssen.

Forfall: Ingeborg Harder, Ole K Sara

1

Inn og Utmeldinger
Inn: Polar BK, Vest-Finnmark, 1 medlem, Åkra Ungdomsbridgeklubb, Hordaland, 15
medlemmer

2

Referat fra styremøte 25. 8 (telefonmøte)
Vedtak: Referat godkjennes med følgende presiseringer gjeldene pkt. 3, Reisereglementet:
Styret ønsker en innstramming av reisereglementet og ber
administrasjonen arbeide videre med forslag fra Arne Thomassen om
endring av reisereglementet fra sesongen 99/00.

3

AU og Presidentskap siden sist
Ingen aktivitet siden forrige møte

4

Gjennomgang spørreundersøkelse utført høsten 1997
Arne Malm Wangberg redegjorde for spørreundersøkelse utført høsten 1997 hvor NBF fikk
inn svar fra totalt 9 klubber. Disse var tilfeldig valgt ut blant NBFs medlemsklubber, og
hensikten var å få medlemmenes syn på den virksomheten som foregår i NBFs regi.

5

Ny mesterpoengordning
Arne Malm Wangberg redegjorde for saken og den behandling saken hadde hatt i TMU og
de føringer styret hadde lagt.
Vedtak: TMUs forslag til ny mesterpoengordning innføres fra 1.1.99 med følgende endringer
av TMUs forslag:
 Ingen skal få mindre poeng enn etter dagens ordning
 Skala for antall spill som skal gi ekstra poeng skal ha en øvre grense på 100 spill.
Innføringstidspunkt er avhengig av at dataløsninger for registrering av FP er oppdatert
innenfor fristen.
I forslaget vil det ikke i framtiden utdeles kretspoeng i turneringer med forbundspoeng. For å
kompensere tapet av inntekter til kretsene, vil kr 5,- pr deltaker gå til den krets som arrangør
tilhører.

6
Turneringsvirksomheten, utredning av opplegg for NM-kvalifiseringer,
arrangementsstandarder
Vedtak: TMU skal innen 15. november ha klar en innstilling om reform av NM for par med
henblikk på kriterier for kvalifisering og standardkrav for alle finalene. TMU bes også om ha
klar en betenkning innen samme dato vedrørende NM-uke fra år 2000.
7

Bridgens Dag
Rune B Anderssen informerte om det arbeidet som var gjort i forbindelse med Bridgens Dag.
Det vil bli ca 250 arrangementer over hele landet. Om lag 6 tonn materiell inklusive 27.000
medlemsblad, 60.000 brosjyrer, 600 kg sjokolade, samt kortstokker og plakater er sendt ut
fra kontoret til de forskjellige kampanjeansvarlige.

8

NBFs kontor, organisering og bemanning
Dette punktet ble mest en dialog mellom administrasjonen og styret om forventninger og
krav til hverandre. Styret hadde betenkninger med at økonomistyringen hadde vært for
dårlig. Generalsekretæren la fram en bemanningsplan for at de ulike funksjonene skulle bli
ivaretatt, og opplyste at kontoret var ajour med de fleste oppgavene, samt at Harald Skjæran
er fritatt for redaktøransvaret for «Norsk Bridge» og skal være økonomiansvarlig og
systemansvarlig. Følgende vedtak ble gjort av Styret under dette punktet:
 Kontoret skal inntil videre bemannes med 4 stillinger og generalsekretær får i
oppgave å bemanne disse.
 Presidentskapet får i oppdrag å lage stillings-instrukser i henhold til notat fra
generalsekretæren og de innspill Styret hadde.
 Lønnsforhandlinger skal gjennomføres innen 15. september.
 Styret pålegger administrasjonen å utarbeide retningslinjer for hva som skal gjøres
med dårlige betalere, samt utarbeide ulike rentealternativer ved for sen betaling.

9

Utvalgsinstrukser
Styret er av den oppfatning at utvalgenes instrukser ikke er oppdatert til dagens virkelighet
og ønsker at det foretas en revidering av disse.
Vedtak: Vigdis Moen får i oppdrag innen 1.11.98 å se på de generelle instruksene og
oppdatere disse. Utvalgene får i oppdrag innen samme tidsfrist å komme med innspill som
gjelder sitt ansvarsområde.

10

Handlingsprogrammet
Styret hadde en gjennomgang av de punktene som skal gjennomføres innen utgangen av
året. Alle de deler av handlingsprogrammet som gjelder inneværende år er i rute. Følgende
vedtak ble gjort under behandlingen:
 Styret ønsker å forsere planen om betalte kretsadministratorer. Et prøveprosjekt
skal igangsettes og Jan Aasen vil legge fram en prosjektplan til styremøte i
november 1998. Styret pålegger administrasjonen å avvikle ordningen med
rekrutteringskontakter innen årsskiftet. Disse stillingene kan etter søknad
prolongeres.
 Bjørn Sverre Gulheim inviteres til styremøte i november for å framlegge ITgruppens rapport. Administrasjonen pålegges ansvar for at rapporten tar for seg
det behov kontoret har for IT-løsninger i kommunikasjonen mellom kretser og
klubber. Øyvind Ludvigsen er Styrets kontaktperson med IT-gruppen.
 Presidenten får ansvaret for å skrive søknaden til NIF om medlemskap for NBF
 Administrasjonen får i oppdrag sammen med LU å invitere alle forbundsautoriserte turneringsledere til kurs om de nye lovene. Rammen for dette kurset er
kr 50.000,- som skal være reisekasse samt dekke arrangements-kostnadene for
kurset.

11

Kretsstrukturen
Vedtak: Til styremøtet i november skal Jan Aasen lage utkast til Styrets ståsted i denne
saken, samt en oversikt over de kretser som ønsker sammenslåing. De kretser som er i
forhandlinger om sammenslåing bes fortsette med dette arbeidet.

12

NM arrangementene for 1999
 NM par arrangeres av Valdres Bridgekrets på Fagernes Quality Hotell
 Bedriftsmesterskapet legges til Fagernes Quality Hotell
 Styret ber Rogaland Bridgekrets arrangere NM for Klubblag i samarbeide med NBF
 Finalene for NM for damer, Mix-NM, Junior-NM og Veteran- NM er ikke stedsbestemt.
TMU legger fram forslag innen neste styremøte.

13.

Søknad fra utvalg for døve om støtte til Nordisk Mesterskap i København
Vedtak: NBF dekker reise og overnatting for 1 lag a 4 spillere til Nordisk Mesterskap for
døve i København. Det dekkes også daglig diett a kr 150,- til hver spiller. Utbetaling av støtte
skjer ved innlevering av originalbilletter.

14.

Nye lokaler til NBFs kontor på Bryn
Vedtak:

1. Styret ber administrasjonen å utrede leiepriser i Oslo m/ omland
2. En komité bestående av Kirsti Mollatt, Arne Malm Wangberg, Jan Aasen, Harald Skjæran
og Rune Anderssen får mandat til å se på Bryn-alternativet og vurdere om disse lokalene
er de rette for NBF og legge fram en innstilling til Styret.
3. Ullevål-alternativet utredes. Administrasjonen får i oppgave å kontakte NIF
Til neste styremøte 28. - 29. november 1998 ønsker Styret at Disiplinærkomitéen skal møte for å
diskutere nye disiplinærvedtekter jfr. Bridgetingets vedtak.
Styret skal ha telefonmøte andre onsdag i hver måned, første gang 14. oktober.

