
Årsmøtereferat  Kløver Ess mandag 15. februar 2016 kl 1800 på 
Bøndernes. 

 
Antall medlemmer som møtte: 20 medlemmer og 4 som ikke er 
medlemer i Kløver Ess.  
 

1. Valg av ordstyrer. 
Anne Marit ble valgt til ordstyrer. 
 

2. Godkjenning av innkalling og agenda. 
Rune påpekte at han hadde meldt inn et forslag om endringer 
til turneringsreglement. Svaret på dette var at dette behandles 
under punkt 8 
Det ble også informert om at ikke alle har fått innkalling til 
årsmøtet – Styret må i framtida sikre at innkallingsrutinene blir 
bedre. 
Etter att disse to punktene ble kommentert ble innkallingen til 
årsmøtet godkjent 
 

3. Årsberetningen. 
Anne Marit leste opp årsberetningen 
Ingen kommentarer til årsberetningen 
 

4. Hovedregnskap med budsjett. 
Geir presenterte hovedregnskap og budsjettet. Dette var delt i 
to separate presentasjoner. En for selve bridgeregnskapet i 
Kløver Ess og en for RAF kassa (se punkt 5 som i mer detalj ble 
presentert av Øystein). 
Det ble raskt en diskusjon om RAF kassa i framtida skal et eget 
regnskap og budsjett, eller om det skal inngå i det helhetlige 
regnskapet for Kløver Ess. Et helhetlig årsmøte besluttet etter 



diskusjonen at selve RAF aktivitetene fra og med 2017 fortsetter 
som før men at både regnskap og budsjett trekkes helhetlig inn 
i klubbens regnskap og budsjett prosedyrer.  
Etter dette ble regnskapet for 2015 samt budsjett for 2016 
godkjent. 
 

5. RAF-regnskap med budsjett. 
Øystein presenterte RAF regnskapet 
Ingen kommentarer til RAF regnskapet eller budsjett, med 
unntak av beslutningen som ble tatt under punkt 4 
 
Halvor Desserud leste revisjonsrapporten, som omhandlet både 
punkt 4 og punkt 5 i årsmøtet. Bortsett fra «noe pirk» som 
Halvor uttalte det, hadde han ikke noen kommentarer til 
regnskapene. De to regnskapene for 2015 er dermed godkjent. 
 

6. Års- og kveldskontingenter.  
Litt informasjon først. Årskontingenten for spillerne i klubben er 
et resultat av summen av forbund, krets og klubbkontingent. Så 
langt fra tidligere år har årskontingenten framkommet ved å 
legge sammen kontingent til forbund og krets. – Ingen direkte 
klubbkontingent.  
Rune fremmet forslag om at det fra 2017 også skulle etableres 
en klubbkontingent på 50 kr pr spiller pr år. Dette forslaget ble 
godkjent. 
Kveldskontingenten på 60 kr opprettholdes. 
 

7. RAF-vedtektsendring. 
Alle RAF-vedtektene bakes inn i Kløver Ess’s hoved-vedtekter i 
henhold til de beslutning som ble tatt under punkt 4. 
 
 

8. Turneringsgjennomføring.   



Styreforslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til klasseinndeling og 
poengberegning. Geir ga en redegjørelse for dette punktet. 
Styrets forslag mht turneringsreglement ble godkjent.  
 
Det ble en del diskusjon som endte i et forslag om at det skulle 
settes ned en egen komité og utrede alle vedtektene i 
bridgeklubben. Dette forslaget falt mot 3 stemmer.  
 

 
9. Valg av leder, nestleder, kasserer, revisor og sekretær + 

materialforvalter. 
Geir og Anne Marit går nå ut av styret. De ble takket for lang og 
tro tjeneste og overrakt blomster fra Hilde. 
Kari Bjørg Saarheim og Jan Erik Larsen ble klappet inn i det nye 
styret. Øystein og Ragnar fortsetter i styret. Det er opp til styret 
å konstituere seg og fordele roller. 
 
Hederskomiteen: Anne Marit og Inger ble valgt inn i 
hederskomiteen etter Lars og Eva 
 
Det ble også besluttet at å forsøke å få til en turnusordning hver 
spillekveld, der et makkerpar møter opp en halv time før spilling 
og hjelper til med å sette fram bord, stoler og spillemateriale. 
Hilde har nøkkel og vil fortsette med å skjemme oss bort med 
bespisning. Det vil derfor alltid være åpent på Bøndenes fra 
klokken 17.30 
 
 
 

  



10. Orienteringssaker ved leder. 
Øystein redegjorde til slutt litt om noen av de viktigste  
aktivitetene i klubben. På grunn av litt bråk i lokalet under 
denne redegjørelsen gjengir vi noe av det han snakket om. 
 

Geir, det blir et savn å miste deg i styret. Du har utmerket deg med stor saklighet og gode innspill (utspillene skal jeg ikke kommenter, det er det i så fall opp til Ole å gjøre) og dyktighet i ditt regnskapsarbeid. Det er med beklagelse vi mister deg i styret etter til sammen 23 år som kasserer, du etterlater klubben med en sunn økonomi. I tillegg var du på 80-tallet formann i tre år. Heldigvis beholder vi deg som turneringsleder og IT-mann med god og rask resultatservise.   Takk også til Anne Marit for innsatsen som sekretær i 7 år. Vi i styret merket godt når du var til stede både som sekretær og turneringsleder på alle turene vi har vært på og vil nok nå også merke at du ikke er til stede.   De som har lest referat fra siste styremøte vil se at RAF-kassen nå dekker utleie av facitspill.  Høstturen i år går til Sozopol i Bulgaria med avreiser 17. og 24. september. Medlemmer av Kløver Ess vil få 300 kr i rabatt når de melder seg på innen 1. mars. (Noen ønsker å være bort i tre uker og ha avreise den 10. september) Kløver Ess har blitt spurt av Thomas i Bridgetur om de kan stille med materiell og turneringsleder på Bridgeturs turer til Sverige og det har vi sagt ja til mot godtgjørelse, men den første turen ble avlyst pga manglende påmeldinger. Vi prøver igjen den 10. mars og inviterer til tur til Tanum Strand/Nordby den 10. mars. 200 kr rabatt for Kløver Ess medlemmer.  Fordi Jevnakerrevyen bruker Bøndernes Hus, vil tre spillekvelder bli arrangert på Rødekorshuset via a vis Rema1000. Datoene er mandagene 7. 14. og 21. mars  Bokprosjektet vårt er i godt gjenge, vi er i sluttfasen og har nesten produsert alt vi hadde planlagt, mangler kanskje 10-12 sider før alt råmaterialet er skrevet ferdig. Vi håper å ferdigstille boken under en fellessamling 8. til 9. mars. Geir har utarbeidet et prosjekt-budsjett på kr 24.000. Vi har fått tilsagn om støtte fra SpareBank1 og søkt om det samme fra Jevnaker kommune og hvis vi får solgt 150 bøker er vi omtrent i balanse. 



 KM-mix vil bli spilt på Folkets Hus, Østre Jevnaker 10. april.  Sparebank1-Cup spilles på Bøndernes og vil bli kalt Jubileumsturnering, der det vil bli søkt om forbundspoeng.  Jeg har fått kontakt med aktivitetsleder Tron Olsen på Hvalsmoen asylmottak, han vil forsøk å finne ut om det er bridgespillere blant gjestene og eventuelt om det er noen som er aktuelle for kurs. Da har jeg ikke mer å orientere om og sier takk for meg i mitt nest siste Årsmøte som leder av Kløver Ess.  Mvh Øystein 
 

 
 

11. Kløvertoto og spill med trukket makker. 
Vinnere av turneringen ble Inger og Inger Lise – gratulerer. 
 
 


