Referat fra Arsm0tet 2018
Sted: Klubbhuset ved Tangvall skole
Tid: L0rdag 21. april 2018, kl. 17.00

Til stede: 19 stemmeberettigede medlemmer.

Lill Evy Noddelund
Oddvar Kj0nnlksen
Inger Berge
Finn Thomassen
Clas Gundersen
Helge Grelbesland
Inga Fidjest0l

Per Holskog
Hildeborg Lia
Per T. Hoi men
Torhild Lund
Kjell Johansen
Asbj0rn Dahle

Dagfinn Fl0yst0l
Bente Holmen
Gunleiv Djupesland
Lajla Ellefskaas
Paul Otto Johnsen
Olav Ringvoll

1: Godkjenning av innkallingen
Innkaiiingen godkjent uten kommentarer.

2: Valg av ordstyrer, referent og 2 til signering av protokoilen
Ordstyrer: Olav Ringvoll
Referent: Paul Otto Johnsen
Signering av protokoilen: Helge Greibesland og Torhild Lund.

3: Styrets drsberetning for 2017
Arsberetningen ble lest og godkjent uten kommentarer.

4: Revidert regnskap for 2017
Regnskapet ble gjennomgatt og godkjent uten kommentarer.

5a: Forslag som legges fram for arsm0tet til avstemning
Pa bakgrunn av 0kende avgifter til krets og forbund fremmet styret f0lgende forslag:

1: Arsavgiften justeres som f0lger:
Standardmedlem

: Kr. 400, pr. ar

l-medlem

: Kr. 100, pr. ar

St0ttemedlem: Kr. 100,- pr. ar
Forslaget ble enstemmig vedtatt og gj0res gjeldende for 2019.

2: Spilleavgiften justeres som f0lger:
Torsdag:

Kr. 70,-(+kr. 10,-)

Simultan:

Kr. 100,- (+ kr. 40,-)

Poengh0sten:

Kr. 100,- (+ kr. 40,-)

S0gne Open:

Kr. 250,- (+ kr. 50,-)

Mandag:

Kr. 50,- (uendret)

Forslaget ble enstemmig vedtatt og iverksettes fra 01.05.2018.

3: Klubbens bidrag ved turneringer (deitakeravgift):
Avgift til deltakelse i lag-NM og KM dekkes av klubben (jfr. tidligere arsm0tevedtak)
Avgift til deltakelse i seriemesterskapet (divisjonsspillingen) dekkes av klubben
Forbundet dekker i dag 40 % av denne avgiften slik at klubbens andel blir 60 %
Bidraget er forbeholdt alle spillere i klubben som 0nsker a delta pa disse
turneringene og ytes til samtlige av klubbens medlemmer som melder seg pa til en
eller flere av de nevnte turneringer.
For a ha rett pa denne refusjonen ma man ha vaert standardmedlem i klubben i et
kalenderar, og ha deltatt pa mer enn halvparten av spillekveldene.
Her foreslo Paul Otto Johnsen at siste del av siste setning, etter kommaet, skulle strykes.
Arsm0tet st0ttet dette som en ordning vi kunne vurdere igjen pa et senere tidspunkt, og
forslaget ble enstemmig vedtatt.
Siste avsnitt ble vedtatt slik:
For a ha rett pa denne refusjonen ma man ha vaert standardmedlem i klubben i et
kalenderar. Forslaget gj0res gjeldende fra 01.05.2018.

5b: Forslag som legges fram for 3rsm0tet til diskusjon
1) Offentliggj0ring av styrereferat pa hjemmesiden var.
Etter litt diskusjon syntes det a vaere enighet om at et enkelt referat fra
styrem0tene skal legges ut pa var hjemmeside, l-sonen. no. Evt. konfliktsaker som
gjelder enkeltmedlemmer skal ikke offentliggj0res og det er primaert konklusjoner/
vedtak som skal offentliggj0res.

2) H0sttur?
Arsm0tet sluttet opp om a unders0ke mer nar det gjelder a arrangere en h0sttur.
Det var liten interesse for tur til Hovden. Det fremkom 3 alternativer:
1) Tur til Hirtshals med en turnering med kun klubbens medlemmer
2) Tur til Hirtshals og evt. turnering sammen med en lokal bridgeklubb
3) 0nske om a gjenoppta bykamper med de andre byene i var region.
Oddvar Kj0nniksen vil komme tilbake mht Danmarkstur og Lajla Ellefskaas vil sjekke
opp mer vedr. bykamper.
Styret vil sa vurdere innspill fra disse og legge frem forslag pa de respektive
spillekveldene basert pa de innspill som kommer inn.

3) Handikapturneringer i klubbens regi.
Olav redegjorde for systemet med handikap. Det fremkom 0nske om at vi skulle
for0ke dette. Det kan fors0kes pa sommerbridgen, evt. pa en h0stturfor klubben
slik at vi far testet det ut.

4) Informasjon til medlemmene: l-sonen og/eller facebook.
Det fremkom allmenn enighet om f0lgende:
All informasjon til klubbens medlemmer skal primaert legges ut pa var hjemmeside,
l-sonen. For a reklamere for vare spillekvelder og turneringer, er det ogsa viktig a
bruke var facebookside. Det er der vi vil ha st0rst mulighet til a na bridgespillere fra
andre klubber.
Under dette punktet pa programmet ble det ogsa apnet opp for innspill fra medlemmene.
3 saker ble luftet og styret ble bedt om a vurdere, og ga videre med disse:
1) Per Holskog savnet et opplegg for spillere som stiller pa spillekveldene uten fast
makker. Dette er en 0kende utfordring pa mandagskveldene pga frafall av medlemmer.
2) Olav Ringvoll 0nsket at neste ars arsm0te skulle arrangeres annet sted enn pa
klubbhuset for a sikre at vi har adkomst for rullestolbrukere.

3) Finn Thonnassen 0nsket at arsm0tepapirer, sa som arsberetning, forslag til vedtak og
valgkomiteens innstilling burde offentliggj0res pa l-sonen.
Pa grunn av frister om nar disse ma vaere innkommet styret, er det vanskelig a fa dette
til tidligere enn 24 timer f0r arsm0tet, men styret vil satse pa a legge det ut pa
hjemmesiden neste ar f0r arsm0tet slik at medlemmene har en mulighet til a sette seg
inn i sakene/ evt forslag f0r arsm0tet.
6: Valg

Arsm0tet valgte enstemmig f0lgende styre:
Olav Ringvoll

Styrets leder

Valgtforlar

Paul Otto Johnsen

Styrets nestleder

Valgt for 2 ar i 2017

Bente Irene Holmen

Kasserer

Valgt for 2 ar i 2017

Idar Magne Stavenes

Styremedlem

Valgt for 2 ar

Olav Homme

Styremedlem

Valgt for 1 ar

Inger Berge

Varamedlem

Valgt for 1 ar

Dagfinn Fl0yst0l

Varamedlem

Valgt for 1 ar

0vrige valg:
Valgkomite:

Knut Lunde og Helge Greibesland

Revisor:

Magne Lorentsen

Arrangementslansvarlig / Festkomite:

Bjarne Bentsen Lieng

Turneringsansvarlig:

Magne Lorentsen

Materialforvalter:

Kjell Arnfinn Pettersen

Alle valg var enstemmige.
I sonen: Ragnar Pettersen har sagt seg villig til fortsatt a ha ansvar for hjemmesiden var.
Arsm0tet ble avsluttet med utdeling av blomster til avgatte styremedlemmer.
Dessuten fikk Per T. Holmen blomster for sitt arbeid med mandagsklubben.

Paul Otto Johnsen

