
Referat fra styremøter 17. mars, 2. juni og 9. juli 
  

Tittel Tidshorisont: Beskrivelse 

1. Online Turneringsreglement Høst 2019 

WBIF tenker å utforme et eget reglement som kan brukes for 
alle medlemsland. De har spurt om vi kan komme med 
innspill. Sentralstyret har tatt kontakt med Hans Marius 
Eikseth og spurt om han vil se på dette. 

2. WBIF uttak til 3 internasjonale 
online-turneringer Pågående 

Sentralstyret ba Landslagskomiteen om å ta uttakene for 
2019. Uttakene for «European Cup» og «Championship Cup» 
er tatt ut. «World Team Championship» starter 1. september 
og uttaket vil bli gjort i august. 

3. Nye MT regler Ferdig 

Sentralstyret utarbeidet endringer av mesterpoengs-reglene 
og sendte dem til  Landsrådet hvor de ble vedtatt 2.6. De nye 
reglene ligger ute på nbgf.no. 

4. Fornyelse av FTBG midt juni Ferdig Vi vedtok å betale den også for juni 2019 - juni 2020. 

5. WBGF nytt og World Rating list Ferdig 
Elias Kritikos er Norges representant i styret til WBGF. Se 
nyheter lagt ut 30 juni. 

6. Ny Facebook gruppe Ferdig 
Vi tok et valg om å etablere ny Facebook-gruppe for NBGF da 
vi ikke hadde eierskap til den gamle. 

7. Nytt web-design og logo Ferdig 

Lene Thuseth og Vidar Osen har jobbet med en oppfrisking av 
designet på web-sidene våre. Dette ble rullet ut på nbgf.no 3. 
mars. Den nye logoen (som var oppe til diskusjon på 
generalforsamlingen i 2017) har også blitt tatt i bruk etter noen 
modifiseringer som Lene har gjort for at den skal være lettere 
anvendelig både på web og på trykksaker. Dette er en 
midlertidig versjon av logoen som er godkjent av Landsrådet. 
Det vil bli jobbet videre med den etter innspill som har 
kommet. Vi ønsker å rette en spesiell takk til Lene som skal 
ha all æren for det nye web-designet! 

8. Web Løpende 

Utover arbeidet med nytt web-design, har det ikke vært de 
store endringene på nbgf.no hittil i år. Vår webhotell-
leverandør, Nordhost, har flyttet og oppgradert sine servere, 
noe som har gått smertefritt bortsett fra et par perioder med 
noen timers nedetid. 

9. Skypeopplæring av klubb-
lederne vedrørende admin på 
klubbsidene Løpende  

I mai og juni hadde Vidar og Yvonne to sesjoner med 
gjennomgang av administrasjons-sidene på nbgf.no. Dette 
gjør vi gjerne igjen. 

10. Korrekturhjelp på websidene 
våre Vedtatt, løpende 

Der kom et innspill fra Gulli og Anita Marholm om vi kan 
korrekturlese nyheter, klubbsider etc for å oppnå bedre språk 
på sidene våre. Christine Schilling ble også valgt inn i den 
gruppen. Sentralstyret opplever dette som en god hjelp på de 
artiklene de har gjennomgått. 

11. Veteran/Jubileumsturnering Pågående 

I forbindelse med NM ønsker styret å arrangere en «Veteran- 
og jubileumsturnering» torsdag 17. oktober. Nærmere 
informasjon kommer senere. 

 

http://nbgf.no/

