
Referat fra årsmøte 2012-04-23 
 
 
Det møtte 8 medlemmer.  
Fra styret møtte Øystein Mauritzsen, Geir Vannebo og Anne Marit Borg 
Frafall: Gunborg Skiaker 
 
Øystein ønsket velkommen og fortalte at Kløver Ess hadde mistet sitt æresmedlem Hans 
Dihle som gikk bort tidligere samme uke. Vi hedret hans minne med 1 minutts stillhet. 
 
 
Så over til årsmøtesakene: 
 

1. Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger. 
 

2. Årsberetningen 
Årsberetningen ble lest av sekretær og godkjent uten anmerkninger. 
 

3. Regnskapet  
Geir gikk igjennom regnskapet. Regnskapet har et overskudd på kr 13 172,-. 
Det kom fram spørsmål om hva som bør gjøres med overskuddet. Geir sjekker om 
det finnes retningslinjer for dette. Hvis det ikke finnes retningslinjer ble det 
bestemt at overskuddet disponeres til klubbens beste. 

      Halvor leste som revisor opp revisorrapporten. 
Så gikk Geir igjennom budsjettet 
 

4. RAF – regnskapet 
Øystein gikk igjennom RAF – regnskapet. Det kom fram et spørsmål om ikke  
dette regnskapet også bør revideres. Fra neste år skal revisor også revidere RAF – 
regnskapet. 
 

5. Medlemskontingenten 
Medlemskontingenten er på til sammen kr 460,- til forbund og krets. RAF – kassa 
har subsidiert kontingenten med kr 110,-.  
Vedtatt at dette også skal gjøres i 2012. 
 

6. Kveldskontingenten 
Vedtatt at kveldskontingenten beholdes på kr 50,- for 2012.  
 

7. Vedtektsendringer 
Forslag fra styret på § 8 i turneringsreglementet for BK Kløver Ess:  
Når en turnering fullføres med d11 par eller mer, skal resultatlisten deles i to like 
store puljer. Det er resultatene fra foregående turnering som avgjør hvilke par 
som spiller i A eller B pulje. Et par rykker opp og et par rykker ned mellom hver 
turnering.  
Hilde kom med forslag om at 2 par rykker opp og ned kun etter klubbmesterskapet. 
Halvor kom med forslag om at det spilles i bare en pulje.  
Halvor trakk sitt forslag og det ble stemt over de to andre forslagene. Hilde sitt 
forslag falt med 7 mot 1 stemme.  



Dette innebærer at forslaget fra styret ble godkjent. 
 
Det ble også orientert om at årsmøte fra 2013 avholdes innen utgangen av februar. 
Dette for å samsvare med reglementet fra forbundet. 
 
Styret orienterte også om særlige bestemmelser for BK Kløver Ess. 
Minst et av medlemmene i styret skal være en kvinne (endret 2008) Styret skal 
bestå av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og materialforvalter.  
For øvrig velges: Revisor, valgkomite og festkomité.  
I tillegg ble det orientert om at det er fordelt oppgaver til de ulike personene i 
styret. Denne oppgave fordelingen ligger på hjemmesiden til Kløver Ess. 
 

8. Valg av styre og utsending til kretstinget 
Øystein, Geir og Anne Marit har sagt ja til gjenvalg 
Ragnar Knarud er ny (valgt for 2 år) 
Kjell Jørve materialforvalter ny (valgt for 2 år) 
Revisor: Halvor Dessrud (gj.valg) 
Festkomité: Halvor Desserud og Anne Marit Borg i tillegg Ragnar Knarud 
Valgkomite: Ingeborg Blisten og Hilde Nes 
 

      9:       Sommerbridge 
       Oppstart 22.05.12 på Bøndernes Hus. Vi spiller til og med 24.07. 
 

10.       Eventuelt innkomne forslag og infosaker, blant annet høstturen 
Det er påmeldt 30 stik til cruise..Askeladden har gitt oss tilbud på transport      
tur/retur Gardermoen for ca kr 2600 per vei. Deltagerne betaler kr 150,- per vei, og 
RAF kassa dekker resten. 
 
 
 
 
 
Anne Marit Borg 
(sekretær) 


