
Årsmøtereferat  Bøndernes 16. februar 2015 kl 1800. 
 

  

1. Innkallingen 
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer, ingen nye saker 
ble fremmet 

 
2. Årsberetningen 

Ragnar leste årsberetning som var skrevet av Anne Marit. 
Beretningen ble godtatt uten kommentarer 

 
3. Hovedårsregnskap og budsjett 

Revisor var ikke tilstede på første del av årsmøtet. Geir 
redegjorde for regnskapet. Årsmøtet godkjent regnskapet med 
forbehold om revisors godkjenning. Revisor vil legge fram sin 
beretning i løpet av mars 
 

4. RAF-regnskapet og budsjett 
Øystein redegjorde for RAF aktiviteter og regnskapet 
Årsmøtet godkjent RAF regnskapet med forbehold om 
revisors godkjenning. Revisor vil legge fram sin beretning for 
RAF regnskapet i løpet av mars 
 

 
5. Rekrutteringspolitikk + tillegg til RAF-vedtektene.  

Styret ønsket vedtektsendringer for å styrke 
rekrutteringsarbeidet  

Vedtekter for RAF-kassa. 

Forslag: 

a. Pkt. a. ”Fondets midler skal i hovedsak brukes til subsidiering av 
reiser og aktiviteter som kommer klubbens medlemmer til gode.”  
Vedtatt. Forslag til vedtektsutvidelse: Kløver Ess skal spesielt 
prioritere arbeidet med å rekruttere ungdom til bri dgemiljøet. 

Vedtak: 

b. Pkt. a. ”Fondets midler skal i hovedsak brukes til subsidiering av 
reiser og aktiviteter som kommer klubbens medlemmer til gode.”  



Vedtatt. RAF-kassa skal spesielt prioritere arbeidet med å 
rekruttere ungdom til bridgemiljøet.  

 
Årsmøtet støttet denne formuleringen  

 
c. Kløver Ess vil gi støtte til juniordeltakelse i Tromsø EM i 

år, dersom det kommer søknader om dette fra barn og 
ungdom i Hadeland – Hønefoss området 

 
6. Turneringsreglementet 

Endringer av turneringsreglementsregler. Turneringsreglementet: 

Forslag:  

§8    Når en turnering fullføres med 11 par eller mer, (gjelder ikke HC og singel) skal 
resultatlisten deles i flere puljer. A- puljen består av 8 par og B- puljen inntil 11 par. 
Dersom B-puljen overstiger 11 par deles puljen med 8 par i B og resten i C. Det er 
resultatene fra foregående klubbmesterskap som avgjør hvilke par som spiller i A eller 
B pulje (eventuelt C). Et par rykker opp og et par rykker ned etter endt 
klubbmesterskap. Nye par eller parkombinasjoner starter i B (eventuelt C) 

Vedtak: 

§8    Når en turnering fullføres med 11 par eller mer, (gjelder ikke HC og singel) skal 
resultatlisten deles i flere puljer. A- puljen består av 8 par og B- puljen inntil 11 par. 
Dersom B-puljen overstiger 11 par deles puljen med 8 par i B og resten i C. Opp- og 
nedrykke i puljene skjer kun etter turneringer med minimum 5 kvelder. Nye par eller 
parkombinasjoner starter i B (eventuelt C) 

Vedtektsendringene ble godkjent av årsmøtet   
 

7. Godtgjørelse for stokking av kort 
Vi endrer nå litt på fordelingen av inntektene ved stokking av 
kort. Den som utfører arbeidet får 1 kr pr kortstokk mens 
klubben nå får en halv krone for dette. Til nå har det vært 
omvendt. En halv krone til den som utfører arbeidet og 1 kr til 
klubben 

 
8. Kontingenter, 

- Kveldskontingenten blir uendret for 2015 
- Medlemskontingenten blir også uendret for 2015 

 



9. Valg: 
- Leder, nestleder, kasserer og sekretær ble gjenvalgt  
- Materialforvalter er enda ikke utnevnt / valgt. Her må vi 

finne en løsning som gjør at formannen ikke blir plaget 
med dette hver gang. 
 

- Halvor ble gjenvalgt som revisor 
 

- I festkomitéen for 2015 ble følgende valgt inn:  
Halvor, Anne Marit og Ingeborg B 
 

- Kløver Ess har 3 representanter til Kretstinget 
Styrerepresentantene stiller på dette 
 

- I Valgkomiteen gjenvelges  
Hilde og Ingeborg B 

 
10. Informasjon. Sommerbridge, SpareBank1, rekrutt. 

a. Sommerbridge fra 19 mai til og med 11 august 
b. Rekrutt turnering 26 april 
c. KM Mix 19 Mars  
d. Har søkt Ring Blad om støtte til vandrepokal for vinnerne 

av  rekrutteringsturneringen 
e. 11 personer deltok på Ruter kurs i januar 

 
11. Kløvertoto med trukket makker 


