
REFERAT FRA ÅRSMØTET 2012 
 

Tilstede: Inger Johanne Larsen, Paul Otto Johnsen, Øyvind Lorentsen, Bjarne Lieng, Bente og Per Holmen, 

Kjell Johansen, Lajla Ellefskaas og Clas Gundersen, Edvard og Sølvi Evensen, Lillian Herlofsen, Kirsten 

Aune, Lill Evy Nøddelund, Oddvar Kjønniksen, Sven Halvorsen, Mariann Nyutstumoen, Magne Lorentsen, 

Jane Pedersen, Vidar Kjerran, Ivar Borø, Torhild og Øyvind Lund, Gunnar Stangeland og Inga Mørner 

Fidjestøl. 

 

Saksliste:  
1. Valg av ordstyrer og referent.  

Øyvind Lorentsen ble valgt til ordstyrer og Inga Mørner Fidjestøl som referent. 

 

2. Godkjenning av innkalling.  

Innkallingen ble godkjent. 

 

3. Årsberetning 2012.  

Årsberetningen ble lest opp av Inger Johanne. 

Kommentarer: Lagfredag gjelder lagfredag 2013 og ikke 2012.  

Og der ble stilt spørsmål om hvorfor der er en nedgang i medlemsmassen med 17 

medlemmer. Svaret ligger i at det har noe med den nye måten klubben får regning på 

medlemmer fra Forbundet - ved 3. gang spilling i klubben må klubben betale 385 kr til 

Forbundet.  

 

4. Regnskap 2012.  

Kommentar: Vi har liten inntekt på grasrotandel. Klubben oppfordrer til at medlemmene 

oppgir klubben når de spiller. 

 

5. Innkomne forslag.  

 

1. Personer som uteblir fra arrangementer med påmelding.  

 

I forbindelse med arrangementer som f.eks sommerfesten, julebord og Rysstad er det 

alltid noen som ikke dukker opp, og klubben må da likevel betale for utgiftene med 

arrangementet.  

 

Styret foreslår at årsmøtet fatter følgende vedtak: 

Påmelding til arrangementer med mat/overnatting er bindende, og klubben vil sende 

regning hvis ikke en påmeldt deltaker uteblir.  

 

Årsmøtet vedtok at dersom en uteblir fra arrangementer, bør en få regning på faktiske 

kostnader. Men ved sykdom gir en beskjed fortest mulig, da skal en ikke betale. Der må 

stå bindende påmelding på invitasjonen. 

 

2. Betaling av startkontingent ved Lag divisjon og NM.  

 

I forbindelse med deltagelse i lagspilling i divisjon og NM, er det klubben som  



får regningen for startkontingenten for laget. Hvis laget består av 3 spillere fra Søgne og 1 

fra en annen klubb, skal Søgne betale for hele laget?  

Skal klubben betale for en fra klubben, hvis han spiller på et lag fra en annen  

klubb? Hensikten med å betale er å få flere medlemmer fra klubben til å delta.  

 

Styret foreslår at årsmøtet fatter følgende vedtak:  

Klubben betaler startkontingent for klubbens medlemmer ved deltagelse i Lag  

divisjon og NM Lag. 

 

Årsmøtet bestemte at klubben betaler for våre spillere – representerer du klubben din, 

betaler den for deg. Dersom noen spiller jevnlig i klubben, har klubben inntekt av det og 

skal derfor betale hvis de representerer Søgne. Styret avgjør i tvilstilfeller. 

 

3. Årskontingent.  

Det er foretatt endringer i innbetaling av årskontingent til forbundet. Forbundet krever at 

klubben skal ha oppdatert medlemslister pr. 31.12, som de fakturerer klubbkontingenten 

etter. Årskontingenten består av kr. 200 til forbundet, 80 til kretsen og 50 til klubben.  

Innkreving av medlemsgebyr for påfølgende år, sendes ut i begynnelsen av november, 

med betalingsfrist 1. desember  

 

 Styret foreslår at årsmøtet fatter følgende vedtak:  

a) Årskontingenten for 2014 forblir uendret på kr. 330.  

b) Styret gis anledning til å foreta justering dersom satsen til krets eller  

forbund endres. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

4. Mandagsspillingen.  

Det er foretatt endringer i innbetaling av årskontingent til forbundet.  

Ut fra dette fattet styret i møte 10.09.12 følgende forslag:  

Styret kom frem til at klubben kan bli en sosial sammenkomst uten klubbpoeng.  

Dette blir gjeldende fra 01.01.13, og er en prøveordning frem til årsmøtet i februar/mars 

2013. Styret har ikke fått noen tilbakemeldinger hva medlemmene av mandagsklubben 

mener om dette.  

 

Styret foreslår at årsmøtet fatter følgende vedtak:  

Mandagsklubben består som en sosial sammenkomst, der det ikke deles ut  

klubbpoeng, og at styret i samråd med ansvarlig for mandagsklubben får ansvar  

for å ivareta klubbens sosiale karakter med tanke på ”klassifisering” av spillere  

av ulik ferdighetsnivå, og premieutdeling. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

5. Valg. 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Formann: Inger Johanne Larsen (på valg) 



Nestformann: Svein Inge Pettersen (på valg) 

 

Kasserer: Paul Otto Johnsen (ikke på valg) 

 

Sekretær: Inga Mørner Fidjestøl (på valg) 

 

Styremedlem:   Arild Eidet (ikke på valg) 

   Vidar Kjerran (på valg) 

   Hildeborg Lia (ikke på valg) 

   

Festkomitè:   Torhild Lund (ikke på valg) 

Svenn Halvorsen (på valg)  

Mariann Nyutstumoen (på valg) 

 

Turneringskomitè:  Jane Pedersen 

   Lajla Ellefskaas 

Paul Otto Johnsen 

Vidar Kjerran 

 

Rekrutteringskomitè: Svein Inge Pettersen 

   Vidar Kjerran 

 

Revisor:  Magne Lorentsen 

 

Styret ønsker å avvikle Turnerings- og Rekrutteringskomitèene, beholde Festkomitèen og 

utvide styret med 2 personer. 

 

Valgkometèen har bestått av Øyvind Lorentsen, Kjell Johansen og Bente Holmen. 

 

 

Dette ble godkjent. Kommentar: Torhild Lund representerer festkomitèen i styret. 

 

 

 

Referent: Inga Mørner Fidjestøl 

 

 


