
Referat fra årsmøtet 2013 

 

16 spillere møtte i tillegg til 3 fra styret.  

Øystein ønsket velkommen 

 

Saksliste: 

1. Innkalling: Ingen kommentarer til innkallingen 

2. Årsberetningen ble lest av sekretær 

bemerkninger til årsberetningen var at Hilde ble beste kløver ess spiller under Sparebank 1 

cup. Hun ble nr 4 med makker Svein Stubberud. 

3. Regnskap ved Geir 

Regnskapet er revidert av Halvor Desserud: Regnskapet er revidert for ovennevnte periode 

og som viser et overskudd på kr 1991,-. Regnskapet bærer preg av å være ført i henhold til 

god regnskapsskikk. Balansen viser en egenkapital på kr 43.400,-. Jeg har ikke avdekket noen 

feil og vil anbefale regnskapet godkjent. Økonomien er tilfredsstillende og jeg anbefaler at 

årsmøtet går for videre drift av selskapet. 

Geir gikk også igjennom budsjettet for 2013.  

Det ble stilt spørsmål om hva vi må betale for Ruter. Spørsmålet blir brakt videre til 

kretsstyret. 

Regnskapet ble ellers godkjent uten ytterligere kommentarer. 

4. Revidert årsregnskap av RAF kassa ved formann Øystein Mauritzsen. 

Halvor Desserud har også revidert dette regnskapet: Regnskapet er revidert for inneværende 

periode og viser et overskudd på kr 16.232,-.  

Regnskapet har få bilag og er lett å kontrollere, men selve oversikten kunne vært noe mer 

strukturert i henhold til tid. Foreslår at samme regnskapsprogram Voss-regnskap – nyttes til 

føringer i 2013. Balansen viser en egenkapiltal på kr 37.602. Jeg har ikke avdekket noen feil 

og vil anbefale overfor årsmøtet å godkjenne regnskapet. 

Det ble stilt spørsmål til om ikke også RAF kassa bør ligge under kasserer. Dette ble også stilt 

som forslag. 

Det kom et mot forslag om at det bør være som det er.  

Resultatet av avstemmingen ble at vi fortsetter som før. Forslag 2 ble vedtatt mot 1 stemme 

5. Kveldskontingent. På bakgrunn av at forbundet har bestemt at hver spiller skal betale kr 10,- i 

service avgift ble det vedtatt å øke kveldskontingenten med kr 10. Det vil si at 

kveldskontingenten nå blir kr 60,-. 

6. Medlemskontingenten ble vedtatt å være på kr 260,- pr år. 

7. Vedtektsendringer: Endringene ble enstemmig godkjent som referert. 

 

 

 



§ 2-3 Æresmedlemsskap (vedtatt2013) 

 

Æresmedlemsskap er klubbens høyeste utmerkelse. Æresmedlemsskap i Kløveress 
Bridgeklubb kan tildeles personer med minst 10 års sammenhengende medlemskap som 
tilfredsstiller minst to av følgende krav: 

 

·   Har ytt særdeles fortjenestefullt arbeid innen klubbens administrasjon  

·   Har representert klubben særdeles hederlig administrativt eller resultatmessig utad  

·   Har støttet klubben på en fremragende og uegennyttig måte i lengre tid. 

 

Et medlem som har tittelen ”Æresmedlem” har gratis medlemsskap  

 

§ 2-4 Innsatspokalen (vedtatt2013) 

 

Innsatspokalen tildeles et medlem i klubben som i løpet av året har gjort en ekstra innsats 
for klubben og medlemmene 

§ 2-5 Hederstegnkomite (vedtatt2013) 

 

Hedersmerkekomiteen  velges av årsmøtet og består av tre medlemmer  

Komiteen velger selv sin leder. 

Hedersmerkekomiteen skal  

- motta forslag fra medlemmene på kandidater til innsatspokalen/æresmedlemskap  

- selv finne aktuelle kandidater til innsatspokalen/æresmedlemskap  

 

Komiteens innstilling på kandidat(er) til innsatspokalen/æresmedlemskap  

skal være enstemmig, og overleveres styret senest en uke før årsmøtet. Komiteens leder 
legger fram komiteens forslag med begrunnelse for årsmøtet, som sanksjonerer 
tildelingen. Hedersmerkekomiteen fører egen protokoll over tildelingene. 

 

 



8. Valg av styre  

Valgkomiteen har spurt sittende styre som ville sitte en periode til. Styret ble applaudert inn. 

Vi mangler materialforvalter, men ingen ønsket dette vervet. EN STERK OPPFORDRING TIL 

ALLE OM Å VÆRE MED Å RYDDE ETTER HVER SPILLEKVELD. 

Revisor tok også gjenvalg. 

Festkomite er Ragnar Knarud, Halvor Desserud og Anne Marit Borg 

Valgkomite ble også gjenvalgt 

Hederstegnkomite: Ole Wirstad, Lars Egge og Eva Egge 

9. Overraskelse: Ole Wirstad ble utnevnt til æresmedlem av Kløver Ess. 

Det var også en overraskelse til: Det ble delt ut T-skjorter til alle medlemmer. Ønske om at T-

skjortene blir brukt 

10. Infosaker: 

Sommerbridgen starter 28.05 og går ut juli. De 7 beste kveldene teller i sammendraget. 

Bridgekurs starter 04.03. 

Simultanturnering med 24 spill blir 04.03 

Årets tur går til Dubrovnik og vi har 30 påmeldte. 

Årets påskecup arrangeres skjærtorsdag på Jevnaker kommunes kulturlokaler. 

 

Årsmøtet ble avsluttet med kløvertoto. Selve møtet var slutt kl. 1850. 

 

Anne Marit Borg 

sekretær  

 

 

  

 

 

 

 


