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REFERAT FRA ARSM0TET I S0GNE BRIDGEKLUBB 
29. APRIL 2017. 

S0gne Bridgeklubb avholdt sitt drsm0te i Kiubbhuset til S0gne FK ved Tangvall skole l0rdag 
29. april 2017 kl. 1700. Vedlagt ligger alle dokumenter som ble fremlagt under 3rsm0tet. 

F0lgende medlemmer av S0gne Bridgeklubb var tilstede pd 3rsm0tet: 

Inger Grete Vabo 

Magne Lorentsen 

Svenn Halvorsen 

Mariann Nyutstumoen 

Clas Gundersen 

Inger Berge 

Finn Thomassen 

Lajla Ellefskaas 

Bjarne Lieng 

Bente Farbrot 

Lill Evy N0ddelund 

Oddvar Kj0nniksen 

Per Holskog 

Ivar Bor0y 

Svein Inge Pettersen 

Inger Johanne Larsen 

Gunnar Stangeland 

Kate Ellertsen 

Helge Thorsen 

Helge Greibesland 

Asbj0rn Dahle 

Gunleiv Djupesland 

Arild Eidet 

Kjell Johansen 

Paul Otto Johnsen 

Hans Tore S0rb0 

Jane Pedersen 

Bj0rn Gunnar Johannesen 

Hildeborg Lia 

Knut Lunde 

Anne S0rb0 

Heidi Eidet 

Per Holmen 

Synn0ve Herlofsen 

Olav Ringvoll 

Bente Holmen 

Saksliste: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av ordstyrer 
3. Valg av referent og to medlemmer til 3 signere protokollen. 



4. Styrets arsberetning 2016 
5. Regnskap for 2016 med kommentarer. 
6. Innkomne forslag: Forstag 1: Reduksjon fra 9 til 5 styremedlemmer 

Forslag 2: Trekte makkere 

7. Valg 

SAK1: 

Styreleder Olav Ringvoll 0nsket velkommen til Srsm0tet og ba om kommentarer til 
innkalling og dagsorden. Ingen innsigelser Innkalling og dagsorden godkjent. 

SAK 2: 

Styreleder foreslStt som ordstyrer av arsm0tet. Godkjent. 

SAK 3: 
Knut Lunde foreslatt som referent. Magne Lorentsen og Bente Farbrot foreslStt til 3 
signere protokollen. Godkjent. 
SAK 4: 
Olav glkk gjennom arsberetningen for 2016 slik den forela for arsm0tet (vedlagt). 

I Srsberetningen etterlyser styret innspill fra medlemmene angaende alternativer til 
h0sttur. Det kom forslag (Thorsen) om a ta kontakt med bridgeklubben i Birkenes som 
allerede har kontakt med en dansk klubb. 

Arsberetningen tatt til etterretning uten ytterligere kommentarer. 

SAK 5: 

Olav henviste til regnskapet for 2016 (vedlagt). Det fremlagte regnskapet gir inntrykk 
av et samlet bankinnskudd pd kr 138 416,03. Regnskapet er imidlertid avsluttet 31/12-
2016 og i ettertid er det kommet inn regninger for aktiviteter i 2016, men som altsd 
f0rst blir utgiftsf0rt i regnskapet for 2017. Dette er for sa vidt en vanlig foreteelse, men 
siden bel0pet i ar var sapass stort, i hovedsak forarsaket av jubileumsfesten i h0st, 
syntes styret det var pakrevet 3 kommentere dette spesielt. 

Det siste avsnittet i kommentaren (vedlagt) skal lyde: 

«Pr dags dato (21/3) viser bankinnskudd kr 67.980,03 fordelt pa kr. 17.980,03 pa 
brukskonto og kr 50.000 pa sparekonto. Sa vi er i gang med S bygge opp 
bankbeholdningen til neste jubileumsfest.» 

Revisjonsberetning ble etterlyst. Denne ma f0lge regnskapet ved 
momsinnberetningen. Olav vil ordne dette med Finn (revisor). 

Regnskapet godkjent. 



SAK6. 

Innkomne forslag 1: Styrets sammensetning og antaH styremedlemmer. 

Forslaget ligger vedlagt. Styret foresldr at antall medlemmer i styre endres fra 9 til 5 
medlemmer. Det ble noe meningsbrytning angdende antailet medlemmer og hvordan 
valg av styreleder, nestleder og kasserer formelt skulle skje iht kretsens vedtekter. Et 
oppsiag i vedtektene til kretsen ga til svar at 3rsm0tet skulle velge styreleder, nestleder 
og kasserer og det antailet styremedlemmer som arsm0tet vedtok. 

Etter det gikk styrets forslag til avstemning og det ble enstemmig vedtatt. 

Innkomne forslag 2: Trekte makkere. 

Forslag fra styret ligger vedlagt. Forslaget konkluderer med at alle medlemmene gis 
mulighet til a melde seg p3 en turnering med selwalgt makker, eller uten makker. Det 
vil sa bli foretatt trekning av makkere blant de som er pdmeldt som single. 

Forslaget ble vedtatt mot 1 - en- stemme. 

SAK 7: 

Valgkomiteen v/lnger Johanne la fram sin innstiliing (vedlagt). 

Arsm0tet har vedtatt a redusere styret fra 9 til 5 medlemmer. 

F0lgende personer ble valgt ved akklamasjon: 

Styreleder: Olav Ringvoll (gjenvalgt for ett 3r) 

Nestleder: Paul Otto Johnsen (ny, valgt for to ar) 

Kasserer: Bente Holmen (ny, valgt for to ar) 

Styremedlem: Tor Magne Dommersnes (ikke p3 valg, ett cir) 

Styremedlem: Helge Greibesland (ikke pa valg, ett ar) 

Varamedlem til styret: Inger Berge (valgt for to ar) 

Varamedlem til styret: Knut Lunde (valgt for to 3r) 

Revisor: Magne Lorentsen (gjenvalg) 

Valgkomite: Lajla Ellefskaas, Bente Farbrot 

Festkomite: Bjarne B. Lieng (gjenvalg) 

F0r ordstyrer avsluttet ar$m0tet, ble f0lgende hedret med blomster: 

Bente Holmen, Jane Pedersen, Arild Eidet, Lajla Ellefskaas, Per Holmen, Knut Lunde, 
Olav Ringvoll, Inger Johanne Larsen, Svein Inge Pettersen og Bjarne B. Lieng. 



Den formelle delen av drsmotet ble dermed avsluttet og resten av kvelden glkk med til 
spilling og mat etter gammel tradisjon. 

S0gne 29.4.2017 

Knut Lunde (referent) 
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(Bente Farbrot, sign) (Magne Lorentsen, sign) 
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