
 Årsmøtet på Bøndernes 24. februar kl 1800. 
 

 

1. Innkallingen 
Øystein ønsket velkommen. Innkallingen ble godkjent. 

2. Årsberetningen 
Kommentar til årsberetningen: I 1971 var det fire juniorspillere i klubben. Dette 
var Rune, Geir og Rune Holdt og Sven Magne Andersen. Ellers ble årsberetningen 
godkjent.  

3. Årsregnskap og budsjett 
Geir gikk igjennom regnskapet. Kortgivermaskinen gav inntekt på kr 2.200.  
Klubben har en egenkapital på kr 43.600.  
Revisor Halvor leste opp revisjonsrapporten, hvor det ble anbefalt å godkjenne 
regnskapet. Noe som ble gjort. 
Geir gikk også igjennom budsjettet.  

4. RAF-regnskapet 
Det er godt overskudd i RAF (reise og aktivitetsfondet). Noen av innkjøpet har 
vært å supplere bridgemate, i tillegg til kortgivermaskin med kort.   
Halvor hadde ikke fått revidert dette regnskapet fordi det manglet et viktig 
bankutskrift. Øystein vil skaffe tilveie nødvendig  dokumentasjon. Godkjenningen 
må derfor vente til Halvor får revidert det.   

5. Vedtektsendringer RAF 
Det er kommet søknad om RAF kan sponse ulike turneringer. Styret har gått i mot 
dette med begrunnelse at RAF støtter klubbens egne turneringer.  
Årsmøtet hadde ingen kommentarer til de vedtektsendringene vi har brukt til nå. 
Dette innebærer at det ikke blir endring i vedtektene.  

6. Turneringsreglementet 
Geir hadde forslag på et tillegg i turneringsreglementet, dette er som følger:  

§ 1 får et tillegg på impbergening – 10 imp 

§ 2 tillegget «ved impberegning -2 imp 

§ 5 tillegget: beregnes handicap ut fra gjennomsnitt av de andre turneringer i 

sesongen. 

Disse endringene ble godkjent.   

7. Valg: 
- Styret, leder, nestleder, kasserer, sekretær. 

Hele styret ble gjenvalgt ved akklamasjon.  

- Revisor 
Revisor tok gjenvalg. 

- Festkomité 
Arild Nilsen, Odny Kristoffersen, Hilde Nes og Ole Wirstad 
Festen er 03.05.14 



- 3 representanter til Kretstinget 
Øystein, Geir, Ragnar og Anne Marit 

- Valgkomite 
Valgkomiteen tok gjenvalg. 

8. Informasjon. Sommerbridge, SpareBank1, rekrutt. 
Rune fikk utdelt sparnål med stjerne. 
Hilse fra Rolf Engebretsen, han er på opptrening og kommer hjem 06.03.  
Påskecup spilles skjærtorsdag kl 1500 på Jevnaker frivillighetssentral 
KM mix spilles på Bøndernes Hus 05.04.14 
Kløver Ess arrangerer rekrutt turnering 11.05.14. Innbydelse vil bli sendt ut etter 
hvert. 
Sommerbridge vil bli arrangert i sommer, men det er ikke tatt stilling til når vi 
starter opp. Mest sannsynlig blir det 11.06 på Bøndernes Hus 
Sparebank 1 cup er ikke datofestet, den vil komme på kretsens terminliste 
Årets tur går til Albania i uke 40. Depositum vil bli innkrevd av selskapet i mars. 
Det skal spilles en Jevnaker revy på Bøndernes Hus i mars. Disse kveldene vil 
spillingen foregå på Jevnaker frivillighetssentral. Øystein kommer tilbake med 
datoer for dette.  

9. Kløvertoto med trukket makker 
 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 1845. 
 
 
Anne Marit 
(ref) 


