
Referat fra a rsmøte 2012 – Molde 
Bridgeklubb 

Årsmøte 2012 for Molde Bridgeklubb ble avholdt tirsdag 29.2.2013, kl. 17.00 på kafe Gimle. Foruten 

et fulltallig styre deltok 2 av klubbens medlemmer. 

For hver av sakene på sakslisten (uthevet med tykk skrift under) følger referat fra årsmøtet. 

Saksliste med kommentarer 
1. Godkjenning av innkalling 

 Det var ingen merknader til innkallingen 

  

2. Valg av ordstyrer 

 Cecilie Sandvik ble valgt til referent/ordstyrer 

 

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen 

 Elbjørg Halvorsen og Olaf Torgeir Strand ble valgt til å underskrive protokoll 

 

4. Gjennomgang av årsmelding 

 Cecilie Sandvik leste gjennom årsmeldingen. Det kom to kommentarer til denne:  

 Resultatlisten for sommerbridge 2012 var ikke korrekt (Arnt Rune Rausand 

skulle ordne opp i dette) 

 Flere resultater burde tas med i resultatoversikten, blant annet 

bridgefestivalen, FX-cup og Neptune-cup  

 

5. Gjennomgang av regnskap 

 Helge Bremnes fremla regnskapet for 2012. Det kom en kommentar på at det i tillegg 

til regnskapet også burde foreligge en inventarliste over Molde BKs eiendeler. 

  Regnskapet ble godkjent, under forutsetning at revisor godkjente regnskapet.  

 

6. Innkomne forslag  

 Det var ikke kommet inn noe forslag 

 

7. Valg 

 Inge Dyrkorn sin periode gikk ut 2012, og Ingeborg Grimsmo ble valgt inn i styret for 

ham. Resten av styret har ett år igjen av sitt styreverv.  Det vil si at styrets 

sammensetting for 2013 ser slik ut: 

 Leder: Cecilie Sandvik, periode 2013 

 Nestleder: Ingeborg Grimsmo, periode 2013-2014 

 Kasserer: Jan Kåre Tangen, periode 2013 

 Sekretær: Tore Jarl Olsen, periode 2013 

 Styremedlem: Arnt Rune Rausand, periode 2013 



 Øvrige tillitsvalgte: 

 Rekruteringsansvarlig: Helge Bremnes og Inge Dyrkorn 

 Sommerbridgeansvarlig: Arnt Rune Rausand 

 Resultatansvarlig: Helge Bremnes 

 Revisor: Ingen ble valgt, men styret skulle spørre Andreas Rekdal om han 

ville ta ett år til  

 Materialforvalter: Tore Jarl Olsen / Styret 

 Valgkomite: Elbjørg Halvorsen og Helge Bremnes   

 

 

Underskrift av protokoll 

 

 

Molde den ___/___- ______      Molde ___/___- ______ 

 

 

Olaf Torgeir Strand       Elbjørg Halvorsen 


