
 

 

Referat fra årsmøte i Kløver Ess mandag 20.februar 2017 

 

Til stede:  21 medlemmer 

 

Sak 1.  Godkjenning av innkalling og agenda. 

Ikke vært vanlig å ta med innstilling til styreverv i årsmøteinnkalling.                                  
Skriftlig forslag fra valgkomiteen mangler. Muntlig forslag fra medlem i valgkomiteen  er 
innkommet . 

 Sak 1 godkjent med kommentar. 

S 

ak 2.  Årsberetning. 

Merknad at Anne Marit Borg har kun holdt 1 kurs på Frivilligsentralen i 2016 og at Ingeborg 
og Anne Marit kom på 2.plass i KM 2016 

Sak 2 godkjent med kommentar. 

 

Sak 3. Årsregnskap 2016. 

Klubben har et årsregnskap med bra overskudd. Det skyldes bl.a godt salg av jubileumsboken 
og gaver til klubben i forbindelse med jubileumsåret. Det er et totalregnskap der RAF-kassen 
er med.  Husleien for siste kvartal av 2016 på Bøndernes Hus er ikke kommet med i 
regnskapet. 

Sak 3 godkjent  

 

Sak 4. Budsjett 2017 

Kasserer presenterte forslag til budsjett. Forslaget viste driftsinntekter beløpende til kr 
190 060, driftsutgifter på kr 220 220 og renteinntekter kr 300. Summert et underskudd på  
kr 29 860.  

Spørsmål ang årets budsjett som er satt opp med underskudd, noe som ble oppfattet som 
«dårlig regnskapsånd». Til det bemerket kassereren at budsjettet var satt opp ut fra at det er 
en del poster som «flakser» fra det ene året til det andre, bl.a momsrefusjon, husleie etc. 



Revisor bemerket at han ikke så problemer med å godkjenne et budsjett i underskudd. Men 
at det ville vært mest riktig å føre faktiske utgifter det året de hører hjemme i. Revisor 
anbefalte godkjenning av budsjettforslag. 

Det ble vedtatt at tallene endres slik at budsjettet går i balanse. 

Sak 4 godkjent med endringer. 

 

Sak 5. Spillekveldskontingent. 

Forslag om at spillekveldskontingenten økes fra 60 kr til 70 kr. 

Sak 5 godkjent 

 

Sak 6. Årskontingent 

Årskontingenten for 2017 økes til 310 i henhold til vedtak på Årsmøtet 2016 som fordeles 
med 260 kr til krets og forbund og 50 kr til klubben.                                                                                                                             

 Sak 6 godkjent 

 

Sak 7.  Vedtektsendring. 

Lotteritilsynet har foretatt innskjerpinger når det gjelder grasrotmidlene og hva de kan 
brukes til. Styret foreslår derfor at § 2-6 endres til: 
 
Kløver Ess Bridgeklubb er registrert grasrotmottaker og midler derfra disponeres til formål 
som fremmer interessen for Bridge som en fritidsaktivitet. 
 
a. Grasrotmidlene brukes til subsidiering av aktiviteter som kommer klubben til gode. 

Midlene skal spesielt prioritere opplæring og arbeidet med å rekruttere ungdom til bridge 
miljøet. 

b. Bruk av grasrotmidler avgjøres på grunnlag av innkomne forslag og avgjøres av styret. 
c. Det føres oversikt over hva midlene brukes til. 

Det ble kommentert at forslag til vedtektsendringer bør være skriftlig og utdelt, helst 8 dager 
før årsmøtet. 

Forslag om at endringsforslaget legges ut på hjemmesidene til Kløver Ess med svar-
/kommentarfrist. Styret bearbeider saken videre. 

Forslag godkjent med kommentar 

 

 

 

 



Sak 8. Valg 

Skriftlig forslag fra valgkomiteen mangler. Muntlig forslag fra medlem i valgkomiteen er 
innkommet . 

Innstillingen til styreverv er som følgende: 

Leder:   Inger Jacobsen (ny) 

Nestleder: Kari-Bjørg Sårheim (gj.v) 

Kasserer; Ragnar Knarud (gj.v) 

Sekretær:  Anne Marit Borg (ny) 

Materialforv.: Ingen kandidat er innstilt 

Valgkomite: Øystein Mauritzen og Arild Nilsen  

Revisor: Halvor Desserud (gj.v) 

Festkomite: Geir Vannebo, Eldrid Johnsrud, Ivar Grønoset 

Innstillingen til styreverv  godkjent. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  


