Referat Årsmøte 11. februar 2014
Det møtte opp 62 medlemmer med stemmerett.
Innkalling ble godkjent, men med kommentarer. Styret tok selvkritikk at innkalling ikke ble foretatt
via mail og hjemmeside, det skal i fremtiden varsles via mail, hjemmeside og på spillekveld senest 3
uker før årsmøtet.
Einar Knutsen ble valgt som ordstyrer. Lars Erik Thomassen som referent.
Årsberetning ble opplest, vedtatt uten kommentarer.
Det var kommet et forslag til behandling. Røyking kun etter runde 3 og 6 og eventuelt runde 9.
Forslaget var levert skriftlig fra Arild Edler Christensen. Dette ble diskutert og begrunnet. Dukket opp
2 andre benkeforslag. Røykepause etter runde 2,4,6 og 8, og et forslag om etter runde 3,5,7. Arild
Edler trakk sitt forslag og støttet forslaget om 3, 5 og 7 runde. Det ble stemt og røykepause etter 3, 5
og 7 runde ble vedtatt mot 10 stemmer.
Kasserer Elisabeth Johansen gikk igjennom regnskapet for 2013. Regnskapet var revidert av Kjell
Johnny Aspen, uten negative kommentarer. Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
Valg komiteen med Per Georg Andersen og Kirsti Mollatt hadde en endring av nåværende styre. John
Sandberg gikk ut av styret som styremedlem, Karl Johan Bjørn går inn som nytt styremedlem. Ingen
andre kandidater ble foreslått.
Styret ble enstemmig valgt og består av følgende personer:
Leder:

Einar Knutsen 1 år (Ikke på valg)

Nestleder:

Knut Karlsen 2 år (Gjenvalgt)

Kasserer:

Elisabeth Johansen 1 år (Ikke på valg)

Sekretær:

Lars Erik Thomassen 2 år (Gjenvalg)

Styremedlem:

Frode Lange Nielsen 1 år (Ikke på valg)

Styremedlem:

Hege Johansen 2 år (Gjenvalg)

Styremedlem:

Karl Johan Bjørn 2 år (Ny valgt)

Vara medlem:

Kirsti Mollatt 2 år (Gjenvalgt)

Revisor:

Kjell Johnny Aspen

Valg komité:

John Sandberg og Per Georg Andersen. Ikke valgt, styret besluttet.

John Sandberg fikk overlevert en blomst for mange års innsats for bridgen i lokalmiljøet og sine
utallige år med styreverv.

Årsmøtet ble hevet:

Lars Erik Thomassen
13/2-2014

Sign: _____________________________________

