Referat styremøte NBF 04/18
Sted:
Møtedato:
Møteleder:
Referent:
Tilstede:

Forfall:

Quality Hotel Entry, Kolbotn
1. Juni 2018
Kari-Anne Opsal
Allan Livgård
Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL), Olav Olstad (OO),
Jan Muri (JM), Tom Danielsen (TD), Gunn Helness (GH) og Stig
Dybdahl (SD)
Eva Flått (EF)

Referat:
1/04 - 18

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige styremøte
Innkalling, saksliste og referat fra telefonstyremøte 2/18 og 3/18
godkjent.

2/04 - 18

Beslutning/orienteringssaker fra administrasjonen
- Inn/utmeldinger:
Madla Juniorbridgeklubb og Rana Juniorbridgeklubb er opptatt som nye
klubber i NBF. Kirkenær BK, BK Syver’n, Austmarka BK, Vang BL og
Gjøvik og Vardal BK er meldt ut av NBF. Flere av disse har ikke hatt
aktivitet på flere år.
- Styrekalender
Utkast til ny styrekalender ble gjennomgått. Første styremøte for det
nye styret blir 24. – 26. august 2018. Tidspunktet for desembermøtet
må endres. Nytt forslag til styrekalender gjennomgås på neste
styremøte.
- Økonomirapport
Gjennomgått uten spesielle kommentarer.
- Bridgefestivalen / markedsføring
Styret gjennomgikk planer for markedsføring av festivalen fremover. De
ønsker flere bridgepuber og at dette markedsføres godt. Samtidig
oppfordres alle styremedlemmer til å like og dele innlegg om festivalen
på Facebook. Styret bes også om at det utarbeides en plan for de
sosiale aktivitetene.

3/04 - 18

Lønnsforhandlinger 2018
På vegne av administrasjonen presenterte AL forslag til lønnsjustering
for 2018. I forslaget var det også etter styrets ønske lagt inn alternativer
for ledelseskurs for generalsekretær for å ytterligere styrke hans
kompetanse på det området.
Vedtak:
KAO og AL får fullmakt til å ferdigstille lønnsoppgjøret 2018 innenfor
statens rammer. Sten Bjertnes får et ekstra løft for å minske noe av
avstanden til de andre ansatte. Generalsekretær tilbys lederkurs.

4/04 - 18

Forbundskontoret
AL informerte om sykefravær og forbundskontorets drift.

5/04 - 18

Bridgetinget 2018
Styret gjennomgikk planen for bridgetinget og hvem som skulle
presentere de ulike innleggene/forslagene.

6/04 - 18

NM Klubblag finale / Storefjell
NBFs styre var representert med Eva Flått under NM finalen for
klubblag i Mo i Rana. Eva hadde skrevet en omfattende rapport om
finalen og styret ønsker å berømme arrangøren Båsmo BK for et meget
vel gjennomført arrangement.
Samtidig ønsker styret at fremtidige arrangører får vite hvilke muligheter
det ligger i å arrangere en NM-finale, både økonomisk og i mulighetene
til å fremheve bridge i lokalmiljøet. Båsmo BK går således foran med et
fantastisk eksempel.
TD informerte om Storefjell. Arrangementet hadde gått veldig godt og
tilbakemeldingene fra deltakerne var gode. Det var flere no-shows eller
tidligere hjemreise som skapte litt irritasjon hos TD og Eli-Ann Bakke.
Samarbeidet med hotellet fungerte meget godt og man opplevde at
hotellet virkelig var på tilbudssiden.
TD og Eli-Ann Bakke ønsker å videreutvikle BfA Storefjell videre og
styret ønsker at man fortsatt satser på dette arrangementet.

7/04 - 18

Internasjonalt
Styret gjennomgikk plan fra sportssjef om hvordan man skal evaluere
siste planperiode samt EM. Styret ønsker at evalueringen senest skal
være ferdig til styremøte i august.
Styret ble samtidig informert om planer for avholdelse av kvalikk til EMmix lag. EM vil der arrangeres i februar 2019. Norge er ikke lenger en
aktuell kandidat til arrangementet.

8/04 - 18

Prosjekt klubber/trivsel
Styret gjennomgikk orientering fra administrasjonen og støtter
administrasjonens innstilling.
Vedtak: Vi definerer perioden fram til styremøtet i august som et
forprosjekt, der administrasjonen får frihet til å jobbe videre med
hva prosjektet skal inneholde, hvordan prosjektet skal organiseres,
hvem som skal være i prosjektgruppen, og mer detaljer i
budsjettet ut fra hvilke hovedaktiviteter prosjektgruppen mener blir
viktigst å gjennomføre.

9/04 – 18

Eventuelt
Ingen saker.

Kari-Anne Opsal /s/

Astrid Steen Lybæk /s/

Tom Danielsen /s/

Jan Muri /s/

Olav Olstad /s/

Gunn Helness /s/

Stig Henning Dybdahl /s/

