PROTOKOLL FRA KRETSLEDERMØTET PÅ LILLEHAMMER
LØRDAG 9. JUNI 2007
1.

Åpning
President Helge Stanghelle ønsket delegatene velkommen til kretsledermøtet på
Lillehammer, som var organisert som en kombinasjon av formelt kretsledermøte
og seminar.
Møtet ble innledet med et minutts stillhet til minne om Åse Karin Grindheim,
Berg og Tore Bergesen, Øystese.
24 kretser var representert - se vedlagte deltakerliste.
Godkjenning av innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.
Jan Aasen ble valgt til ordstyrer og Inger Hjellemarken til referent.
Anne Marit Borg, NBF Buskerud, og Svein Ingar Sæther, NBF Sør Trøndelag
ble valgt til å underskrive protokollen.

2.

Regnskap og årsberetning for 2006 med rapport fra revisor og
kontrollkomitè
Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt. Det kom ingen kommentarer
fra salen.
Tor Henriksen, NBF Oslo, savnet kommentar i årsberetningen ang vårt
samarbeid med Tankesportforbundet. Presidenten svarte at p.g.a. endringer i
Sjakkforbundet og manglende kapasitet i NBF har man desverre ikke kommet
så langt med dette arbeidet som ønskelig.
Årsregnskapet ble gjennomgått av Nils Kåre Kvangraven.
Punkter som ble kommentert spesielt:
a. Det er opprettet sparekonto med egen spareavtale. Dette økte NBFs
renteinnteker med ca kr 50.000,- i fjor.
b. Vi har meget god kontroll på kundefordringene.
c. SM gir ca kr. 400.000,- i overskudd. Inntektene er størst på de laveste
divisjonene. Det gis en standard arrangementstøtte til alle arrangørene.
Reiseutgiftene er størst i de øverste divisjonene. SMD går med
underskudd.
d. Fordi medlemskontingenten og SM blir fakturert på høsten ser det ut
som EK er større enn det den virkelig er.
e. Det ble i løpet av 2006 sendt ut et spørreskjema til alle kretsene hvor
man ba om oversikt over kretsens økonomi. Av 25 kretser var det 5
som svarte.
f. Til årets festival har BridgeMedia Ltd investert i nye duker, div. ITutstyr, Bridgemate, kortstokker, kortleggingsmaskiner etc. Det er
inngått sponsoravtale med NorDialog. NBF eier festivalen.
Revisjonsberetningen og rapport fra kontrollkomitè ble gjennomgått uten
merknader.

3.

Internasjonale aktiviteter
Gjennomgang av Rune Handal. Budsjettet for internasjonale aktiviteter er totalt

på kr 550.000 for 2007. Av dette går ca kr. 110.000,- til kontingenter (WBF,
EBL og NBU). Resten går til landslagene som i år skal delta i VM (åpen
klasse), EM (junior (åpen og jenteklasse), skoleklassen) og Nordisk (åpen og
dameklasse).
4.

Redegjørelse om styrets arbeid
Presidenten redegjorde for styrets arbeid siden valget.
a. Hovedfokus i år er 75-års jubilèet.
i. Det er avholdt jubileumsturnering. Her ble det noe dårligere
deltakelse enn forventet.
ii. Årets største arrangement er Nordisk Mesterskap.
b. Teknologi ⇒ SparTi
i. felles IT-system for hele Bridge-Norge
ii. skal være et verktøy for å bedre kommunikasjonen i alle ledd i
organisasjonen
iii. kommuniserer godt med de andre dataverktøyene som benyttes
iv. ca 250 klubber bruker SparTi i dag, dette antallet må opp
c. Utarbeidelse av retningslinjer for alle utvalgene
d. Løpende drift
i. I samsvar med Økonomiplanen er det for 2007 budsjettert med
et underskudd rundt kr 300.000,-. Det varsles at fremtidig
finansiering av forbundets virksomhet vil være ett tema på
neste bridgeting. Lotteriinntektene faller bort i sin helhet f.o.m.
1. juli 2007.
e. Vi skal være en solid arbeidsgiver
f. Rekruttering og opplæring skal være en hovedoppgave fremover og
målsetningen er 12 000 medlemmer ved utløpet av 2008.

5.

Rådgivende uttalelse
Kretsledermøtet uttrykker sin største tilfredshet med det framlagte regnskap og
med økonomistyringen i sin alminnelighet. På bakgrunn av kontrollkomitèens
rapport og revisors beretning, tas det framlagte regnskap til orientering.
Innspillene som framkom i debatten på møtet ber man forbundsstyret vurdere og
ta med seg i sitt videre arbeid.
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Referent
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