
Referat fra Kløver Ess årsmøte 1995 

Referat fra Kløveress’ årsmøte fredag 7. april 1995. 

 

Til stede: Per Askilsrud, Ingeborg Blisten, Oddvar Bråten, Hans Dihle, Eva Egge, Lars Egge, Rolf 

Gjessvold, Per Johansen, Kjell Jørve, Sigbjørn Tore Lyng, Øystein Mauritzsen, Guttorm Olimb, Arne 

Roen, Erling Rørvik, Gunborg Skiaker, Oddvar Strand, Rune Strand, Geir Vannebo  =  18 av 20                

A-medlemmer/ 4 B-medlemmer. I tillegg Frank Pedersen og Jonny Karlsen. 

Formann Sigbjørn Lyng ønsket alle velkommen og ledet årsmøtet 

1.  Godkjenning av innkalling saksliste  

Til innkallingen og sakslisten opplyste sekretæren at punkt 5 hadde kommet i tillegg til det som sto 

på oppslaget til innkallingen fordi vi først ble kjent med saken på et senere tidspunkt. 

R. Strand  mente at punkt 9 «eventuelt» ikke hører hjemme på en saksliste. Til dette bemerket 

sekretæren at punktet var tatt med som et info/orienteringspunkt til medlemmene og navnet kunne 

gjerne vært mer dekkende ved å bli kalt informasjon. 

2. Årsberetning v/sekretær Øystein Mauritzsen 

Det ble fra Lyng/Strand bemerket at Wirstad – Pedersen ikke var klubbens første kretsmestere, men 

det som sto i årsberetningen var at de var de første kretsmesterne som skulle delta i NM  

Rettelse fra Hans Dihle:  Britt Bentestuen er ikke klubbens første kvinnelige  klubbmester fordi dette 

var Kari Desserud. I ettertid mente Erling Rørvik at årsberetningen burde bemerket den  positive 

tilveksten av kvinnelige spillere i klubben. 

Ellers ble beretningen godkjent. 

3. Årsregnskap v/kasserer Geir Vannebo 

For første gang ble et regnskap i sin helhet lagt fram for et kalenderår, nemlig 1994. I tillegg var 

situasjonen fram til dags dato (urevidert) tatt med for oversiktens skyld. Kassereren orienterte om de 

forskjellige punktene i regnskapet og viste til at forrige år gikk med et underskudd på kr 1951 og at 

vår nåværende egenkapital er på ca kr 17000. Dett skal bl.a. dekke husleie, årsfest, premier og Ole 

Wirstads NM-deltakelse. Kassereren mente at inntjeningen i form av kontingent eller kveldsavgift bli 

bedre, eller så måtte utgiftene ned for at driften skulle komme i balanse. 

Regnskapet godkjent. 

4. Premiekjøp 1994/95 

Styret ble gitt fullmakt til å bestemme dette og i samråd med Hans Dihle ta hensyn til 

regnskapstallene som nylig ble lagt fram. I forrige sesong ble premietaket satt til kr 6000 

 



5. Støtte til Ole Wirstads NM-deltakelse 

Sekretæren opplyste at Hen BK hadde gått inn for at deres deltaker i NM skulle få dekket oppholdet 

100% og forslaget gikk ut på at klubben Kløver Ess  skulle gjøre det samme. Dette ble vedtatt 

6. Medlemskontingent og spilleavgift 

Medlemskontingenten ble vedtatt å beholdes på kr 150 pr sesong. På bakgrunn av kassererens 

regnskapstall foreslo Øystein Mauritzsen at kveldskontingenten skulle heves til kr 40. Kjell Jørve 

protesterte på dette og syntes overskuddetfra våre turneringer generelt var for små og at inntekten i 

større grad skulle hentes fra disse arrangementene. Erling Rørvik poengterte at både Påske- og 

Julecupen  var arrangementer av mer sosial karakter med rimelige påmeldingsavgifter der det neppe 

var særlig mer å hente uten å risikere dårligere deltakelse. Når det gjelder Norema Cup ble det tatt 

sikte på å få 16 bord, men vi fikk bare 9 og da sier det seg selv at overskuddet blir begrenset. Vi måtte 

faktisk redusere premiebeløpene for i det hele tatt å sikre oss et lite overskudd. Det ble fra flere hold 

foreslått at det ble holdt flere utlodninger på klubbkveldene som et virkemiddel til å bedre 

økonomien. Forslaget til kveldsavgiftsøkning ble så tatt opp til avstemming og fikk 4 stemmer. 

Kveldsavgiften blir derfor uforandret på kr 30. 

7. Norema Cup 

Rune Strand mente at vi kunne regne med samme velvillighet fra Norema med hensyn til sponsing og 

gratis leie av kantinen. Geir Vannebo opplyste ellers at kretsen har noen penger som det kan søkes 

om å få bruke til kjøp av forbundspoeng da disse i 1993 kostet kr 180 pr stk. Konklusjonen ble at vi på 

dette grunnlaget nok en gang forsøker å gjennomføre turneringen. (Ingen ansvarlige ble utpekt) 

8. Valg av styre og utsendinger til kretstinget 

Valgkomiteens formann hadde meldt forfall og sendte derfor et skriv der det sto følgende: 

«Til årsmøtet. 

På vegne av valgkomiteen. Jeg har gjort mine forespørsler og ingen i det sittende styret har nektet 

gjenvalg. Så derfor Gjenvalg av det sittende styret. Det må velges valgkomite. Med hilsen 

valgkomiteen Asbjørn Fossum.» 

Så kom det en klappsalve og styret var gjenvalgt. Utsendinger til Kretstinget ble formann Sigbjørn 

Lyng og sekretær Øystein Mauritzsen. 

Rolf Gjessvold ytret ønske om at kretsstyret viser seg mer fram  i/for klubbene og orienterer om 

virksomheten. 

Til revisorer ble Ole Wirstad og Arne Roen Gjenvalgt. 

Valgkomiteen: Oddvar Bråten og Guttorm Olimb 

 

 

 



9. Eventuelt/Informasjon 

Sekretæren orienterte om  vårt forslag fremmet ovenfor kretsens formann Jan G Ohren om at seier i 

lagkamper på 4.divisjonsnivå tildeles 2 poeng og at IMPen kun skal tjene som «målforskjell». Dette 

forslaget vil bli videreformidlet til NBF-tinget. 

Årsmøtet ble minnet om at det tidligst mulig burde velges en festkomite for neste sesong. 

10. Super-dupp-cup (facit) 

I tillegg til tradisjonen med trukket makker ble det i år introdusert totalisatorspill i 

sesongavslutningen. Totalomsetningen ble kr 420 og i motsetning til andre spillearrangører betaler vi 

ut 100% 

Resultatene ble 

1 Rune Strand – Per Askilsrud    904 Odds  4,2 

2 Geir Vannebo – Lars Egge    857  Odds  7,0 

3 Frank Pedersen – Øystein Mauritzsen   737         Odds 3,0 

4 Erling Rørvik – Sigbjørn Lyng    716         Odds 21 

5 Kjell Jørve – Jonny Karlsen    676          Odds21 

6 Guttorm Olimb – Hans Dihle    671          Odds 42 

7 Gunborg Skiaker – Oddvar Bråten   626          Odds 42 

8 Rolf Gjessvold – Oddvar Strand   561          Odds kassa 

9 Arne Roen – Ingeborg Blisten    542          Odds 14,0 

10 Eva Egge – Per Johansen    515          Odds 14,0 

Vinnerne fikk kr 300, toerne kr 200 og treerne kr 100 på deling 

Øystein Mauritzsen 

Sekretær /Kløver Ess 

 

 


