Referat styremøte NBF 01/18
Sted:
Møtedato:
Møteleder:
Referent:
Tilstede:
Forfall:

NBFs kontorer, Ullevål Stadion
3. – 4. mars 2018
Kari-Anne Opsal
Allan Livgård
Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL), Eva Flått (EF),
Jan Muri (JM), Tom Danielsen (TD) og Gunn Helness (GH)
Olav Olstad (OO)

Referat:
1/01 - 18

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige styremøte
Innkalling og saksliste godkjent.

2/01 - 18

Beslutning/orienteringssaker fra administrasjonen
- Bridgelærerutdanning i Mo i Rana
Under NM-finalen i Mo i Rana skal Båsmo BK arrangere
bridgelærerutdanning parallelt med finalen. I den forbindelse søker de
støtte for å redusere deltakernes kostnader.
Styret berømmer initiativet. Samtidig ser man at NBF ikke arrangerte
bridgelærerutdanning i 2017, og at det ikke foreligger noen planer i
2018. Utdanningen på Mo er derfor meget verdifull for organisasjonen.
Vedtak:
Styret vedtar å støtte alle deltakere med kr 1 500 i grunnstøtte (for
dekning av overnatting/reise), samt gi en ytterligere støtte på kr 1 500
når bridgelæreren har gjennomført et kurs og sendt rapport fra dette.
- Forlengelse av avtale med generalsekretær
Styret besluttet på sist styremøte å forlenge åremålet til
generalsekretær Allan Livgård. KAO og AL har nå skrevet ny avtale og
styret er orientert om denne.
- Profilering under pokerarrangementer
Administrasjonen har ved flere anledninger blitt forespurt om muligheten
til å profilere bridge under pokerarrangementer og i
pokersammenhenger. Poker er blitt lovlig under visse forutsetninger i
Norge, men helgens nyheter fra Oslo viser at det fortsatt er ting ved
poker man ikke ønsker å assosieres med.
Vedtak:
NBFs administrasjon kan velge å initiere profileringstiltak på nasjonale
pokerarrangement. Styret får en egen beslutningssak i hvert enkelt
tilfelle, unntaket er poker-NM på Gardermoen som forhåndsgodkjennes.
- Endring av terminliste
Administrasjonen hadde forslag om å endre terminlisten for sesongen
18/19 slik at kretsledermøtet/org. dagene ble flyttet fra slutten av april til
5., 6. og 7. april.
Vedtak: Terminlisten endres, men det tas hensyn til Arbeidspartiets

landsmøte i 2019 slik at presidenten har anledning til å delta.
Bokprosjekt i samarbeid med Jacob Duschek
Styret ble informert om samtalene mellom AL og Jacob Duschek og er
positive til at Norsk Bridgeforbund samarbeider om å utgi en bok for
turneringsledere.
Juniorsatsing på Mo i Rana
Styret ble informert om og presentert for den storstilte satsingen som
foregår i Mo i Rana (og nå etter hvert også resten av Helgeland). Styret
vil berømme den innsatsen som er lagt ned allerede, og det gode
materialet som er produsert. Styret ønsker at administrasjonen skal
synliggjøre det gode arbeidet som gjøres i enda større grad.
Skolemesterskapet
Styret ble informert om søknaden til Aktivitetsstøtta om
Skolemesterskapet i 2018. Det er veldig gledelig at NBF har søkt og fått
aksept for å arrangere dette, og kr 195 000 er en verdifull sum for
organisasjonen.
Inn- / utmeldinger av klubber
Følgende klubber har søkt om opptak i NBF:
Aust-Agder Juniorbridgeklubb
Innspilt Bridgeklubb
Vedtak:
Aust-Agder Juniorbridgeklubb og Innspilt Bridgeklubb er tatt opp som
medlemmer av NBF.
Følgende klubber har meldt seg ut av NBF:
Meldal BK (har sannsynligvis meldt seg ut av tidligere)
Psycho BK
Fløde BK
Askvoll og Holmedal BK
Brattvåg og Søvik BK
Kristiansund BK
Vedtak:
Klubbene over er utmeldt av Norsk Bridgeforbund.
- Medlemsstatus periode 1
Årets første medlemsfakturering viste en nedgang i forhold til samme
periode i 2017, og det ble fakturert:
Standard 7480 / I-medlem 361 / Junior 166
- SM 1. / 2. divisjon
Styret ble orientert om avviklingen av 2. helg av 1. og 2. divisjon.
Arrangementet gikk som smurt hos NBF Oslo, og som tidligere varslet
fikk alle deltakere muligheten til å svare på en spørreundersøkelse om
hvordan arrangementet var og hva de foretrekker i fremtiden. Styret har
fått presentert resultatene av spørreundersøkelsen, og selv om svarene
er sprikende er det mulig å trekke noen konklusjoner:
- Ikke de beste tilbakemeldinger på spillestedet i år
- Gode tilbakemeldinger på turneringsledere og regnskap

- Deltakerne bruker i snitt en del penger på å delta
- Det er lav aksept for å arrangere noe mer enn 1 time fra flyplass
- Dagpakker aksepteres av det store flertall
- Oslo, Gardermoen og Trondheim er foretrukket arrangørsted, med
Bergen rett bak.
Styret ble også orientert om hva som skjedde med laget hvor 2 av
spillerne trakk seg underveis. Saken er sendt NBFs Disiplinærkomite for
videre behandling.
- Samarbeidsavtaler
Styret ble informert om at det via JM er funnet kontakt inn til Gjensidige.
AL følger opp saken. Avtale med Legalis er foreløpig ikke fulgt opp
videre.
- Forbundskontoret
Styret ble informert om forholdene på forbundskontoret. Sykefraværet
er foreløpig noe høyt i starten av 2018, men dette skyldes
langtidsfravær. AL informerte om at arbeidet med å lage
stillingsinstrukser for hver enkelt er godt i gang – ferdigstilles i løpet av
mars 2018.
- Kretsbesøk Vestfold
Administrasjonen har nettopp gjennomført kretsbesøk hos NBF
Vestfold. Tilbakemeldingene fra deltakerne var gode, og det er ingen tvil
om at slike besøk er verdifulle for å knytte kontakter og inspirere lokalt,
samtidig som man får avholdt diverse kurs for lokal kompetanseheving.
Styret ber også administrasjonen bli flinkere til å synliggjøre slike besøk
på bridge.no og i sosiale media.
- Handikapp
Styret ble orientert om de store utfordringene handikapprosjektet har
hatt etter nyttår som følge av den alvorlige sykdommen hos ITleverandøren. Heldigvis har vi allikevel klart å holde hjulene i gang, og
mange klubber spiller allerede hcp-turneringer. Det er fortsatt noen
småfeil i systemet, slik at vi ikke har ønsket å «slå på stortromma» riktig
ennå. Styret ønsker at dette gjøres til høsten ved sesongoppstart.

3/01 - 18

Årsberetning 2017
(KAO)
Styret hadde en grundig gjennomgang av årsberetningsutkastet som
var ført i pennen av KAO. Diverse endringer ble foreslått og KAO gjør
ferdig dokumentet som så sendes på epost til styret for endelig
godkjennelse.

4/01 - 18

Årsregnskap 2017
(AL)
På grunn av trøbbel med revisor var det dessverre ikke et ferdig utkast
til årsregnskap med noter klart til styremøtet. Styret gikk en
gjennomgang av siste årsrapport, men det tas forbehold om at endelig
regnskap vil endres når dette er revisorgodkjent. Foreløpig årsresultatet
for NBF viser et solid overskudd i 2017, og egenkapitalen vil være rundt
5,4 millioner kroner.
På grunn av trøbbelet med revisor ønsker styret å fremme en sak på

bridgetinget om valg av ny revisor for NBF.
Styret ønsker også å presentere noen måltall for NBFs økonomi på
bridgetinget.
AL presenterte et forslag hvor årets resultat skulle settes av i to ulike
fond:
1. Juniorfondet
2. Et «fremtidig» fond hvor kretser/klubber kan søke om midler til
rekrutteringstiltak
Styret bifalt ideen og ønsker forslag på konkrete tall til telefonstyremøte
i slutten av mars (når endelig årsregnskap foreligger).
5/01 - 18

Bridgetinget 2018
(KAO/AL)
- Innkomne forslag:
 NBF Østfold og Follo
Styret støtter forslaget.
 NBF Oslo
Styret forholder seg nøytral til forslaget og lar bridgetinget
avgjøre saken. KAO og AL vil finne frem relevante
eksempler fra norsk alkohollovgivning for å belyse saken. I
tillegg vil det vises til brosyren om alkohol og bridge.
 Forslag om endrede satser for juniorklubber
Styret ønsker å fremme forslaget fra administrasjonen for
bridgetinget.
- Handlingsplan til tinget
Styret hadde en omfattende og grundig gjennomgang av
handlingsplanen. I tillegg til diskusjon om handlingsplanens innhold var
det lengre diskusjoner om graden av detaljnivå, særskilt om den skulle
inneholde overordnede strategier eller konkrete tiltak. Styret har på
bakgrunn endret navnet til Handingsprogram.
I tillegg til selve handlingsprogrammet ønsker styret å presentere en
mer konkret tiltaksplan for tinget for å belyse saksgjennomgangen.
- Økonomiplan til tinget
Styret ble presentert et forslag til økonomiplan og har vedtatt å foreslå
denne til tinget med mindre endringer. I utgangspunktet ønsker man
ikke store økninger i kontingenter og avgifter, og planen tar
utgangspunkt i dette. Samtidig mister man fra 2019 muligheten til å
motta kompensasjon for lotteriinntekter. Styret ønsker også å være
positive rundt medlemsutvikling på bakgrunn av ny rekrutteringsstrategi.
Styret ønsker i handlingsprogrammet å lage en app for NBF. Kostnaden
til denne tas fra egenkapital og vil dermed ikke påvirke årsresultatet. AL
sørger for at dette fremstår korrekt i tingpapirene.
- Eventuelle hedersbevisninger?
Styret vil fremme forslag på 2 personer til NBFs Hederstegn til
bridgetinget.
Videre diskuterte styret muligheten for å ha en liten
seminar/inspirasjonsdel på bridgetinget hvor man ønsker å trekke frem
ekstraordinære gode tiltak. KAO og AL lager en plan på dette, og særlig

ble det trukket frem at man ønsker en presentasjon av arbeidet som
gjøres i Mo i Rana.
6/01 - 18

Internasjonalt
(AL)
Sten Bjertnes har utarbeidet forslag til ny juniorsportsplan.
Vedtak:
1. Sportsplanen vedtas. Planen tas opp til eventuell revisjon i første
styremøte etter tinget etter en grundig høringsrund.
2. Det utarbeides en struktur og en plan for utdanning av bridgetrenene.
3. Det forberedes grunnen for en ungdomshelg med et «IMPmesterskap» og nedsettes ei arbeidsgruppe for dette.

7/01 - 18

Utvalg for rekrutteringsstrategi
Marianne Harding deltok via Skype og orienterte om arbeidsgruppens
arbeid. Kort oppsummert har gruppen:
- Intervjuet alle kretsledere
- Laget statistikk over medlemsutvikling
- Undersøkte hvilke medlemmer som legger igjen mest penger?
- Via en demograf, Nico Keilman, funnet ut at NBFs snittalder er 61,7
år, og at denne vil bli 67 år om 10 år om ikke grep gjøres. Medianen er
63 år og modus er 70 år.
- NBF består av flest menn, men blant de nyrekrutterte er fordelingen
50/50.
- Rekrutteringen er størst i aldersgruppen 50 – 65 år og 10 – 16 år.
- Størst avgang skjer i aldersgruppen de som nærmer seg 20 år.
- Ca 10 % av medlemsmassen melder seg ut hvert år.
- Ca 550 nye medlemmer kommer til hvert år. I tillegg kommer en del
gamle medlemmer tilbake.
- Det er uklare rollefordelinger i organisasjonen.
Arbeidsgruppen har funnet ut at det er et hovedmål at man jobber med
å styrke kretsenes funksjon, og at klubbene har en sentral rolle i
rekrutteringsarbeidet.
Arbeidsgruppene har definert tre hovedmålgrupper:
- Barn og unge
- Tidligere medlemmer
- Voksne som søker en sosial tilhørighet.
Trivsel er hovedproduktet vi kan selge inn til nye medlemmer – nye
medlemmer har ikke sportslige mål. Dette er i kontrakt til flertallet av
NBFs klubber, hvor det sportslige dominerer. For å nå målene må
klubbkveldene gjøres med inkluderende.
NBF har mange ildsjeler, og det gjøres en utrolig jobb i organisasjonen.
Samtidig er ildsjeler noe man har på godt og vondt – mange steder er
avhengig av bare 1 person som tar hånd om alt. NBF må få ildsjeler til å
blomstre, men vi må helst ikke være avhengig av den ene personen.
Klubber i NBF er ikke flinke til å profilere seg, og NBF har ikke
kommunikasjonskanaler for å nå de ferskeste spillerne.
NBF bør utarbeide en profileringsstrategi mot potensielle og

eksisterende medlemmer. Hver krets bør ha en klar målsetning i
rekrutteringsarbeidet.
Arbeidsgruppen har definert 6 hovedpunkter i strategiarbeidet:
1. Rolleavklaringer mellom forbund, krets og klubb
2. Kommunikasjonslinjer
3. Kommunikasjonskanaler mot de nye og de yngste
4. Sosiale tiltak i klubber/møteplasser for de ferske
5. Profilering
6. Kampanjer
Målet er at de første kretsene skal være i gang til høsten. På sikt bør
det etableres en rekrutteringssesjon under bridgefestivalen.
Vedtak:
Styret takker arbeidsgruppen for arbeidet som er nedlagt og vil
presentere et forslag på ny rekrutteringsstrategi på bridgetinget. Der må
styret presentere:
- Konkret forslag på strategivalg for fremtiden
- Utkast til tiltaksplan innenfor ulike strategier
- Implenteringsplan
Styret er av den oppfatning at det ikke er NBFs sentralledd som skal
drive rekrutteringsarbeid, men at NBF skal være en tilrettelegger og
fasilitator for arbeidet som gjøres i kretser og klubber.
KAO og AL syr alt dette sammen til en høring som sendes
organisasjonen. Vi ber her om innspill på de strategiske valgene og
konkrete forslag på tiltak.
8/01 - 18

Retningslinjer Frifond
(AL)
Administrasjonen presenterte forslag på oppdaterte retningslinjer for
Frifond. Hovedendringen går ut på at NBF også kan dele ut
oppstartsmidler til nystartede bridgeklubber der minimum 50 % av
klubbens medlemmer er under 26 år.
Vedtak: Nye retningslinjer for Frifond er vedtatt.

9/01 – 18

Markedsføring
(AL)
AL informerte om videre samtaler med leder av NBP, Nils Kvangraven.
Foreløpig har det ikke lykkes å få studenter i Bergen til å velge oppgave
med å utvikle en artikkelmodul på bridge.no. NBP har styremøte innen
kort tid og samtalene vil fortsette i etterkant av dette.
Andre saker vedrørende markedsføring ble utsatt til neste møte.

10/01 – 18

BfA Storefjell og Tenerife
(TD/AL)
TD informerte om avholdt arrangement på Tenerife i januar og planer
for både Storefjell og Tenerife videre. Styret påpekte viktigheten av at
man for Storefjell også markedsfører seg mot ikke-medlemmer/klubber.

11/01 – 18

EBL Officers seminar Belfast
(KAO)
KAO informerte om seminaret i Belfast hvor KAO, ASL og AL deltok.
Seminaret ligner på våre organisasjonsdager, men var preget av mye

politikk med tanke på det kommende valget i EBL.
ASL informerte om at hun ønsket å trekke seg som kandidat til EBL.
Samtidig informerte KAO om at hun ønsket å være kandidat og ba om
styrets tilslutning til dette. Styret er positive til KAOs kandidatur.
12/01 – 18

Eventuelt
(Alle)
Det var en liten diskusjon vedrørende markedsføring av Marit Sveaas,
men det ble besluttet at administrasjonen og GH tar dette videre utenfor
styrerommet.
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