
 

Protokoll fra Årsmøtet i Flesberg Bridgeklubb 

27/2-2018 kl 17.00 på Flesberg Samfunnshus 
 

19 medlemmer deltok på møtet. 

 

SAK 1. Velkommen og valg av:  

              a. Ordstyrer  

              b. Referent c.  

              c.2 stk. protokollunderskriver  

 

Leder ønsket velkommen til årsmøtet.  

Anne Marit Knutsen ble valgt til ordstyrer. 

Eli Bjørge ble valgt til referent. 

Kåre Kjennerud og Steinar Tjøntveit ble valgt til protokollunderskrivere.  

 

SAK 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet.  

Innkalling og dagsorden ble godkjent med følgende merknader: 

Begrunnelsene for de innkomne forslag fra Sigmund Brøtan er ikke med i 

innkallingen. 

De er tidligere sendt ut til alle medlemmene.  

SAK 3. Styrets beretning og ny terminliste (til informasjon).  

Styrets beretning ble godkjent med følgende merknad:  

Resultatliste for de enkelte turneringene bør også være med i årsberetningen. 

Ny terminliste ble godkjent med følgende merknader:  

Mix-turneringen første helgen i januar ble forslått flyttet til en seinere helg i 

januar. Dette har før vist seg vanskelig p.g.a. andre turneringer og arrangementer 

både i Kretsen og på klubbnivå, men styret sender inn forslag om det til Kretsen 

som vil gi oss  beskjed om det er mulig å endre tidspunktet for turneringen.  

Julesingel er erstattet med handicapturnering. 

Det koster ekstra for klubben å arrangere Klubbkampen med Nore og Uvdal 

fordi vi må betale ekstra for de som ikke er medlemmer i klubben.. Forslag til 

endring er at de som ikke er medlemmer selv betaler  merkostnadene. Evt reiser 

vi oppover på en av Nore og Uvdal’s klubbkvelder. Turid V.Tveiten undersøker 

litt om muligheter for endring. 



SAK 4. Regnskap og budsjett ble godkjent. 

Det ble foreslått å bruke VIPPS for å lette arbeidet med innkreving av 

spilleavgift på klubbkveldene. Det er noe tungvint å kreve inn kontanter. 

Kasserer kan finne en løsning som fungerer bedre  både for kasserer og den 

enkelte medlem. 

 

SAK 5. Kontingent fastsettelse.  

Kontingenten ble vedtatt å være uforandret. 

 

SAK 6. Innkomne saker:  

a. Endring av starttidspkt. for klubbkveld fra kl 18.30 til 18.00  

Det ble ikke enighet om å flytte starttidspunktet for klubbkveldene til kl. 

18.00. De med lengst vei fikk problemer med å rekke å komme og 

forslaget ble trukket og starttidspunktet blir ikke endret. 

 

b. Markering av 70-års jubileum. 

Det ble vedtatt å markere klubbens 70-årsjubileum i forbindelse med 

årsfesten i 2018. Styret skal planlegge arrangementet.  Det ble foreslått å 

arrangere en turnering med ulike sosiale innslag.  

 

Leder oppfordret medlemmene til å ta bilder av bruer oppover i Numedal 

til bruk i en kalender.  

Bilder sendes til Anne Marit Knutsen på e-mail. 

 

 

 

c. 4 forslag fra Sigmund  

Med bakgrunn i innkommet forslag om å definere tydelig og endre 

klubbens regler og praksis for bruk av stedfortreder i parturneringer ble 

det bestemt å gjennomføre skriftlig avstemming om: 

a. Beholde klubbens nåværende system. 

b. Vedta innkommet forslag fra Sigmund Brøtan.  

         Til tellekorps ble valgt Ellen C. Orsteen og Tor Orsteen. 

 

 

 

Det ble redegjort både for innkommet forslag og nåværende praksis for 

bruk av stedfortredere. Det ble oppfordret til at klubbens reglene blir 



tydelig bekjentgjort for medlemmene, slik at vi kjenner til de regler vi 

har å forholde oss til.  

 Avstemming: 

15 medl.stemte  for å beholde nåværende system for bruk av      

stedfortredere. 

 3 medl.stemte for innkommet forslag om bruk av stedfortredere. 

1 stemme var blank. 

Årsmøtet vedtok å beholde nåværende regler og praksis for bruk av 

stedfortredere. 

 

d. Forslag til turneringsreglement. 

Sigmund Brøtan redegjorde for sitt innsendte forslag til endringer i 

Flesberg BK’s turneringsreglement. Styret redegjorde for sitt forslag til  

turneringsreglement. Ordet var så fritt til å komme med synspunkter og 

kommentarer. 

 

Det ble deretter bestemt å avholde skriftlig avstemming over: 

a.Forslaget til Sigmund Brøtan om turneringsreglement. 

b. Styrets forslag til turneringsreglement. 

 

Avstemming:   

3 medl. stemte for det innkomne forslag til turneringsreglement. 

16 medl. stemte for styrets forslag til turneringsreglement. 

 

Årsmøtet vedtok Styrets forslag til Turneringsreglement.  
 

FLESBERG BK’s TURNERINGSREGLEMENT 

Versjon 2018-02-21 

 

Flesberg Bridgeklubb ønsker å være en åpen klubb som oppfordre og 

tilrettelegger for at spillere kan delta selv om man ikke har fast makker. Dette 

reglementet gir overordna mål for hvordan premiering og beregning blir fortatt i 

klubben. 

 

Klubben har spillekvelder hver tirsdag og bruker aktivt den programvare som 

blir tildelt av Norsk Bridgeforbund(NBF) og nettsider de har tilrettelagt.  Dette 

gir: 

 Den enkelte spiller får fortløpende informasjon om sine egne prestasjoner 

på nettsiden 

 Klubben vil til enhver tid få støtte fra NBF med programvare og 

resultater.  

 Medlemmer vil automatisk få oppdatert sine mesterpoeng fra forbundet. 



 

Klubben har valgt å dele spilleåret inn i 2 sesonger:  

 Høst og vår sesongen blir den enkelte spiller samlet premiert etter egen 

deltagelse og prestasjoner på klubbkveldene.  

 Sommerbridgen oppfordrer til å spille med ulike makkere. For å få 

tellende resultat må man ha spilt med minimum 5 makkere, og den 

enkelte spiller blir samlet premiert etter egen deltagelse og prestasjoner på 

klubbkveldene. 

 

Høst og vår sesongen er delt opp i mindre turneringer med ulike 

beregningsformer. Terminlista som skal ligge på nettsiden for klubben, vil 

inneholde detaljer om dette. 

Av disse turneringene er det kun klubbmesterskapet der det blir kåret et 

vinnerpar. Beste spiller med samme makker over 50% av tellende spillekvelder 

blir klubbmestere.   

  

Alle sammenlagt resultater baserer seg på plass-siffer og har en poengserie pr 

turnering. Poengseriene som skal benyttes er følgende pr kveld: 

 100 poeng for å vinne, 98 poeng for 2.plass, 96 for 3.plass.  

 Intervall på 2 poeng mellom hver plass går ned til 10.pl.  

 Fra plass 11 vil alle få 80 poeng 

Poengserien vil legge sammen resultatene for alle kveldene i turneringen. Maks 

resultat for en 4 kvelds turnering vil da være 400 poeng, og minimum 320 

poeng. Hvis man legger inn stryk-kvelder blir max resultat 300 for en 4kvelds 

turnering. 

 

Premieringen blir satt etter inntektene klubben har pr sesong. Grunnlaget for 

premiering vil være sesong-sammenlagten. Den kommer fram ved å legge 

sammen den enkelte spillers prestasjonen pr turnering.  

 

 

SAK 7. Valg av styremedlemmer og valgkomite  

Valgkomiteen har bestått av Marit Voldbakken og Britt Bergan. 

 

Nytt styre ble valgt: 

Leder: Britt Bergan (ny)                                    1 år  ( på valg 2019) 

Nestleder:  Kjell Håvard Bekken (gjenvalg)     2 år   (på valg 2020)  

Kasserer;   Elisabeth Aasen (ikke på valg)                 (på valg 2019) 

Sekretær; Eli Bjørge  (ikke på valg)                           (på valg 2019) 

Turneringsleder;Anne Marit Knutsen (ny)        2 år   (på valg 2020) 

 



Varamedlemmer til styret: 

 

Odd Kåre Dalen (ny)                                          2 år  (på valg 2020) 

Christoffer Reistad (ny)                                      2 år  (på valg 2020) 

Valgkommite: 

Harald Magne Mæland (ny)                                2 år  (på valg 2020) 

Christoffer Reistad (ny)                                       2 år  (på valg 2020) 

 

Revisorer: 

Turid Tveiten (gjenvalg)                                      2 år  (på valg 2020) 

Narve Lid (ikke på valg)                                              (på valg 2019) 

 

 

 

 

 

 

Ref. 

Eli Bjørge 

 

Protokollunderskrivere: 

 

_____________________________                ___________________________ 

           Kåre Kjennerud                                                  Steinar Tjøntveit 


