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Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent. 

Valg av referent og ordstyrer 
Einar Knutsen ble valgt som ordstyrer og Bård Lian ble valgt som referent. 

Godkjenning årsrapport 2015 
Årsrapporten ble godkjent med en tilføyelse og noen små språklige endringer1. 

Det ble avholdt kurs for nybegynnere i høst med 13 deltagere. 

Godkjenning regnskap 
Regnskapet er revidert og godkjent av Kjell Johnny Aspen. Årsmøtet vedtok regnskapet. 

Kasserer har følgende merknader: 

• Andre driftsinntekter inneholder medlemskontingent fra nybegynnerkurs.  

• Stor økning av renteutgifter og gebyrer. Dette kommer av økning av kostnader til nattsafe. 

• Medlemmene oppfordres til å betale med sedler i kiosken og å betale klippekort over konto. 

Dette for å få ned utgifter og arbeid med kontanthåndtering. Kronestykker skal aldri brukes i 

kiosken.  

• Kasserer tar gjerne i mot forslag om ulike smarte måter for kontanthåndtering. 

                                                           
1 Se vedlegg «Språklige endringer i årsrapporten» 



Forslag fra styret. Skal vi spille en lagturnering noen ganger før KM på 

klubbkveldene? 
Det vil bli satt i gang en turnering over tre kvelder i september hvor lagspilling skjer samtidig som 

vanlig parturnering på klubbkvelden. Folk oppfordres til å danne lag bestående av 2 par (=4 

personer). Styret kommer tilbake med praktisk informasjon.  

Valg av nytt styre 
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt enstemmig av årsmøtet. 

Følgende nytt styre ble valgt: 

• Formann Einar Knutsen valgt for 1 år. 

• Sekretær Lars Erik Thomassen ble valgt for 2 år. 

• Kasserer Elisabeth Johansen var ikke på valg og har 1 år igjen. 

• Varaformann Knut Karlsen valgt for 2 år. 

Styremedlem Karl Johan Bjørn ble valgt for 2 år. 

• Styremedlem Bård Lian var ikke på valg har 1 år igjen. 

• Styremedlem Hege Johansen valgt for 1 år. 

• Varamedlem Arvid Ek valgt for 2 år. 

Valgkomiteen hadde ingen innstilling på valgkomite og revisor. Det ble kommentert at valgkomiteens 

innstilling burde vært offentliggjort før årsmøtet. Dette tas til etterretning av den nye valgkomiteen. 

Valg av revisor og valgkomite 
Etter forslag fra salen ble valgkomite og revisor enstemmig valgt. 

Valgkomite: Norvald Eide og Per Storjord 

Revisor: Kjell Johnny Aspen 

Avslutning 
Medlemskontingenten til klubben var oppe som tema til slutt.  Medlemskontingenten har variert i 

pris før og etter nyttår. Det ønskes at beløpet holdes fast og varsles i god tid. Det er styret som avgjør 

beløpets størrelse. 

  

Vedlegg. Språklige endringer i årsrapporten. 
«Styret har i sesongen 2014 bestått av følgende personer:». Her endres årstall til 2015. 

«Klubben deltok med et lag i A-pulja i Kretsen 2015, 3 lag i B-pulja 2015,». Her endres «3 lag» til «3 

og et halvt lag».  

«Toril Haakenstad og Knut Karlsen fikk en 6 plass i Inoventio Julecup med 40 par.» Dette endres til 

«Toril Haakenstad og Knut Karlsen fikk en 6. plass i Follo Julecup med 40 par.» 

 

 


