
Referat fra styremøte 27.02.12 
 

Til stede: Øystein, Geir og Anne Marit 
Frafall:  Gunborg 
 
Sak 1: Påskecupen arrangeres på kulturhuset  Jevnaker torsdag 05.04.12. Påmelding ved start. 
Hilde står for serveringen. Øystein og Geir rigger. 
 
Sak 2: Årsmøtet blir 20.04 på Bøndernes Hus. Forslag til årsmøtet må være styret i hende 
senest 23.03.  
 
Sak 3: Kretsen arrangerer KM mix på Bøndernes Hus 22.04.12. Hilde har lovet å ta seg av 
serveringen. Halvar Fallang er forespurt som turneringsleder, men har ikke gitt svar enda.  
 
Sak 4: Årsfesten arrangeres i år 05.05.12 på låven til Ragnar. Musikken er bestilt og vi er så 
heldige å få et 3-manns orkester. Hilde og Ingeborg står også i år for premiekjøpet. Øystein 
har tatt på seg ansvaret for graveringen. Styret har besluttet at ledsager minimum må betale 
kuvert prisen. 
 
Sak 5: Sommerbridge blir arrangert på tirsdager i perioden 22.05 – 31.07 på Bøndernes Hus. 
 
Sak 6: Forslag til innsatspokal? Forslaget er at innsatspokalen i år gis til formannen selv; 
Øystein. 
 
Sak 7: Status Middelhavscruise: Kløver Ess bestiller minibuss forkjøringen Hønefoss – 
Gardermoen. Hver person betaler kr 300 t/r også blir resten av prisen subsidiert fra RAF-
kassa. Øystein har fått pris fra Askeladden på kr 2260,- en vei. 
 
 
Anne Marit 
(ref) 
 

Referat fra styremøte 26.03.12 
 

Til stede: Øystein, Geir og Anne Marit 
Frafall: Gunborg 
 
Sak 1: NBF`s organisasjonsdager arrangeres på Gardermoen 21. – 22. april. Det kolliderer 
med KM mix, men Geir og Øystein deltar på lørdag. 
 
Sak 2: Forslag fra styret til årsmøtet: 
 Vedtektsendring: Punktet om årsmøte innen april foreslås strøket. Det endres til at 
Kløver Ess følger NBF og sentrale vedtekter kap.4 og at årsmøtet fortrinnsvis avholdes innen 
utgangen av februar. 
 
 § 8 i turneringsreglementet endres til: Når en turnering fullføres med 11 par eller mer, 
skal resultatlisten deles i to like store puljer. Det er resultatene fra foregående turnering som 
avgjør hvilke par som spiller i A eller B pulje. Et par rykker opp og et par rykker ned mellom 
hver turnering. 



 
 Styret foreslår at det blir valgt en materialforvalter som trer inn i styret. Dette 
innebærer at styrets sammensetning blir som følger: 
Leder 
Nestleder 
Sekretær  
Kasserer  
Materialforvalter 
 
For øvrig velges også: Revisor, valgkomité og festkomité. 
 
Geir har laget et forslag til hvilke ulike arbeidsoppgaver som skal ligge til hver 
styrerepresentant. 
 
Sak 3: Forespørsel fra Brandbu om å leie bridgemate og datamaskin. Utgangspunktet er at vi 
tar kr 500,- i leie, dette under forutsetning av at stiplede ark for slipper ikke koster mer enn kr 
1 pr ark. 
 
 
 
Anne Marit  
(ref) 
 
Agenda for styremøte i Kløver Ess 24. juli 2012 kl 1645: 
 

1. Sommerbridge, premieringen. Overskudd? Sommerbridgeregnskapet. Geir, kan du 
lage et premieforslag på grunnlag av det utkastet jeg sendt tidligere ut i fra 
deltakelsen og overskuddet? (se vedlegg). Hva er rimelig overskudd å ta ut til 
klubben? Jeg lager to tippesystemer på ca 500 og 400 kr der det foretas 
loddtrekning blant alle som har deltatt minst fem ganger, disse går utenom 
hovedpremiene. Loddtrekning foretas etter kveldens spill, vi må ha en oversikt over 
alle som har deltatt minst 5 ganger. 
Bestemt at de 9 beste får premie. I tillegg kommer to ekstra premier som blir 
trukket mellom de som har deltatt minst 5 ganger.  

 
2. Evaluering av sommerbridgen. Spill etter Festivalen? Nå starter Harestua? 

Harestua begynner spillingen 14.08. Vi begynner vår ordinære spilling 
mandag 03.09. Det vil si at vi avslutter sommerbridgen 31.07. 
Det har vært meget bra deltagelse på sommerbridgen, vi har hatt 56 personer 
innom. 
 

3. Terminlisten 2012/13 må lages.  
Åpen turnering:   03. og 10.september 
Sparebank 1 cup   9. september 
Lagturnering:   17. – 24. september 
KM Lag    13. og 14. oktober 
Høstturnering:   08. - 29. oktober 
Singelturnering:   05. – 26. november 
Mestertreffen    03. desember 
Klubbmesterskapet:  03. desember – 18. februar 



Julecup    27. desember 
Årsmøte    25. februar 
Vinterturnering:   04. – 25. mars 
Påskecup:    28. mars 
Handicapturnering:  08. – 29. april 
Årsfest:    11. mai 

 
 

4. Status og opplegg for cruiset. Kompensasjoner. Spilleavgifter. Askeladden. 
RAF kassa subsidierer Askeladden, slik at hver som kjører fra Hønefoss betaler kr 
300,- og kr 200,- fra Jevnaker. Prisen er tur/retur. 
Det er bestilt buss fra flyplassen til havna. Dette vil komme på kr 90,- pr pers med 
sightseeing.  
RAF kassa subsidierer kr 2000,- til administrasjon. I tillegg til spilleavgift for alle 
medlemmer, dette innebærer kr 4000,-.  
 

5. Innkjøp av stokkemaskin? Prosjektor? 
Dette er en dyr investering. Det ble bestemt at punktet blir utsatt på ubestemt tid. 
Geir har kjøpt prosjektor for kr 500,-.  
Bestemt at vi lager en utvidet hjemmeside. Vil koste ca kr 2000,- for løsningen. 
Dette er viktig for å bruke de løsninger som ligger i Ruter. 
 

  
6. Andre innkjøp? Skjorter med klubblogo f. eks 

Skjortene vil koste kr 100 for medlemmer og kr 150 for ikke medlemmer. Vi bør 
prøve å lage et fotoalbum på minnepinne. Øystein sjekker hva dette vil koste. 

 
7. Backup for Geir angående Ruter, flere bør lære seg bruken godt nok til å 

gjennomføre en kveldsturnering. 
Opplæring foregår nå for Anne Marit. I tillegg vil Øystein lære å bruke dette. 
 

8. Påmelding til NM og 4. divisjon? 
Vi melder på et lag til KM lag. Vi stiller ikke deltagere til NM. 

 
 
 
Anne Marit 
sekretær 
 

Referat fra styremøte 12.11.2012 
 

Til stede: Øystein, Geir, Ragnar og Anne Marit 
 
 

1. Juleavslutningen 17. desember.  
Hilde har tatt på seg ansvaret for serveringen denne dagen. Det blir snitter og 
juleøl, i tillegg selger vi akevitt. 
Under forutsetning av at T-skjortene er ferdige, vil disse bli levert ut som 
«julegaver» til medlemmer. RAF kassa betaler disse. 
 



2. MP-treff 3. desember, bestille kort og finne kortlegger.  
Kortfil er bestilt. Stian legger kortene. Øystein sender invitasjon på mail til de vi 
har e-post til. 
 

3. Æresmedlemskap og andre former for medlemskap (jfr. § 2 i vedtektene) 
Geir og Ragnar tar ansvar for å sjekke kriterier i andre klubber og komme med 
forslag på årsmøtet. 
 

4. Kursvirksomhet. 
Oppstart av kurs blir 04.03.13. Dette innebærer at kurset er ferdig til 
sommerbridgen begynner. 
 

5. Status for Ruter. Flere administratorer? Det er også kommet innbydelse til 
turneringslederkurs. 
Rune vil bli forespurt som administrator på Ruter. Geir melder interesse for 
turneringslederkurset. Tron vil også bli forespurt om turneringslederkurset. 
 

6. Evaluering av sommerbridgen. Kommentarer til premieopplegget registrert. 
Kommet en klage på at premiene var for dårlige. Det ble i år også delt ut 
sammenlagt premier. Styret anser dette som tilstrekkelig premiering for 
sommerbridgen. 
 

7. Erfaringer fra Middelhavscruiset. Evalueringsskjemaene sammenfattes. Hva 
kan gjøres bedre? 
Deltagerne var stort sett fornøyde, men flere synes det ble for dyrt og lite aktuelt 
med flere cruise.  

8. Forberede neste års utflukt. Kroatia? Kypros? Kreta? Se på tilbudene. 
Kroatia kommer på nesten kr 9000 for en uke all inclusive.  
Kypros ligger på samme pris. Ikke kommet tilbud fra Kreta. 
Øystein finner 3 – 4 alternativer og presenterer for medlemmene.  
 

9. Innkjøp? Flere kortstokker? Lys på lageret? Stokkemaskin? 
Lys på lageret kan vi lett få ved og borre hull og trekke en ledning i gjennom. 
Vi har fått tilbud på kortgivermaskin med nødvendig utstyr (kort og mapper). 
Tilbudet var på ca 45.000,-.  
Styret bestemte at vi går til innkjøp av maskinen med nødvendig utstyr. RAF kassa 
dekker dette. 
 
 

10. Årsmøte 
Sende invitasjon til medlemmene om innspill til årsmøtet. 
Årsmøtet blir 25.02.13. Øystein sender ut invitasjon.  
 

11. Julecupen 
Øystein har snakket med kommunen om å ha spillingen på Jevnaker. Dette er i 
orden. 

 
Spurtpremier under singel turneringen? 

12. Styret var enige i at dette er ønskelig. Det blir tippelapper 
 



13. Feiring av medlemmer ved fylte runde tall 
Utdelingen blir på juleavslutning for de som fyller på høsten og årsfest for de som 
fyller på våren. 
Det vil bli kjøpt inn god vin eller blomster alt etter som. 
 

Styremøte 10.12.12 
 

Til stede: Øystein, Geir, Ragnar  og Anne Marit 
 
Sak 1: Ivareta nye spillere. Vi har fått mail fra forbundet på at det er 5 spillere fra vårt 
distrikt som har vært på kurs på Tenerife. 
Øystein har sendt mail til alle disse og informert om Kløver Ess. 
Det har kommet svar fra et par som forteller at de begynte å spille bridge i høst og synes det 
er mye å huske på. De ønsker et oppfølgingskurs.  
Øystein besøker frivillighetssentralen i Hønefoss og informerer om klubben vår. 
Vi inviterer også til en K-turnering 19.01.13. Øystein lager en invitasjon som han sender til 
alle aktuelle.  
 
Sak 2: Tur 2013.   Kroatia er dyr. Det vil komme på ca 10.000 pr person for 1 uke. 
Øystein venter nå på flere tilbud. Et alternativ er å ikke ta all inclusicve, men kun frokost. 
Siste sjanse i Kroatia er stort sett i begynnelsen av oktober. Konklusjonen er at Øystein jobber 
videre med planene, og kommer med forslag som sendes ut til avstemming. 
 
 
 
Anne Marit 
(ref) 
 

 
 


