
Referat fra årsmøte i Sjømannsbridgen DB BK    11.02.20 

Årsmøtet ble avhold på Havnaberg frisklivssenter tirsdag 11.februar 2020. Det møtte opp 12 
medlemmer. 

Innkalling er gjort via annonsering på klubbkveldene og på Sjømannsbridgen sin hjemmeside. 
Sakslisten, bortsett fra regnskapet, ble distribuert på klubbens hjemmeside. Årsmøtet 
godkjente saklisten og innkallingen.  

Tove Haugen ble valgt som møteleder.  Jostein Ravn Ottesen og Astri Andersson ble valgt til å 
skrive under protokollen. 

Saker:  

1 Medlemskapsavgift:  

Årsmøtet vedtok økt medlemskapsavgift fra 2021:  
• Hovedmedlem betaler kr.400,- fra 2021 (ca. 320,- går til forbund og krets)  
• Det innføres et støttemedlemskap på kr 200,- (for de som ønsker medlemskap men 

som har hovedklubb en annen plass). 
 

2 Spilleavgift:  

Styret ønsker primært å styrke inntektene slik at klubben får en sunn økonomi med overskudd 
for å kunne opprettholde aktivitetsnivået, delta og gjennomføre ulike arrangement for 
medlemmene.  

Årsmøtet vedtok at startkontigenten/spilleaviften pr kveld blir satt til kr. 100,- med virkning 
fra 18.02.20  

  

3 Rekneskap   

Regnskapet er ikke ferdig revidert, men det viser et lite underskudd. Det vil bli innkalt til 
ekstraordinært årsmøte etter ferdig revisjon. Innkalling annonseres på klubbkveld og 
klubbens hjemmeside.  

Årsmøtet gjorde vedtak om å øke spilleavgiften for å hindre et negativt resultat for 2020.  

 

4 Valg av styre: 

Årsmøtet vedtok styrets sammensetning med følgende medlemmer/funksjoner: 

Leder: Tove Haugen  - valgt for 1 år 



Kasserer: Erling Olav Horneland  - valgt for 2 år 

Styremedlem og dataansvarlig: Odd Harald Hauge – valgt for 2 år 

Styremedlem: Bibbi Klette (kaffe og innkjøpsansvarlig) og Per Østhus (kortansvarlig) valgt for 1 
år. 

5 Valg av revisor 

Jostein Ravn Ottesen er valgt som revisor for 1 år.  

6 Valgkomite 

Valgkomiteen består av Åge Høye og Inger Kolnes. Disse sørger for å finne kandidater til styret 
før neste årsmøte. I 2021 skal det velges leder og 2 styremedlemmer.  

7 Registrering i Brønnøysund 

Årsmøtet vedtok at klubben skal registreres i Brønnøysund. Styret gjennomfører prosessen i 
løpet av våren.  

Orientering fra styret 
 
Styret har bestemt at det fra 11.02.2020 skal premieres slik på klubbkveldene: 

• 1. plassen premieres med kr.100 pr spiller 
• 1.plassen etter handicapberegning premieres med kr.100,- pr spiller 

o Samme paret kan ikke vinne begge premiene 
• 1 loddtrekning pr spillekveld ved mer enn 6 bord som gir gratis spillekveld 

 
 
Referent: Tove Haugen 
 
 
 
 


