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REFERAT STYREMØTE 
10.01.2016 

KL. 2000 – 2230 
Parkveien 6 A 

 
Tilstede: John Hansen, Viggo Andreassen og Brynjar Berntsen 
   Regnskapsfører Tommy Elde deltok også på møte. 
 
Sak 1:  Godkjenning innkalling til Årsmøte den 16. februar 2016. 
 
   Forslag til innkalling Årsmøte ble framlagt og godkjent. 
  Innkalling framlegges på spillekvelden den 12.januar 2016. 
  Innkalling ligger vedlagt. 
 
Sak 2:  Regnskap for år 2015. 
 
  Regnskapsfører framla regnskap for 2015. Regnskapet er på det aller 
  nærmeste avsluttet, men det gjenstår litt arbeid før resultatet fremlegges for  
  revisor til gjennomgang og godkjenning. 
  På nåværende tidspunkt synes resultatet å være tilfredsstillende. 
 
Sak 3:  Budsjett for år 2016. 
 
  Regnskapsfører vil i samarbeid med styret utarbeide budsjett for 2016. 
  Dette arbeid vil bli påbegynt så snart regnskapet for 2015 er ferdig og framlegges på årsmøte. 
 
Sak 4:  Forslag til terminliste for år 2016. 
 
  Utarbeidet terminliste ble framlagt og gjennomgått. Lista er utarbeidet for  
  perioden 5.januar 2016 til årsmøte 14.februar 2017. 
  Terminlista framlegges på årsmøte. 
 
Sak 5:  Oversikt innbetaling av kontingenter 2016. 
 
  De fleste av klubbens medlemmer hadde per 31.12.15 betalt sine       
  medlemskontingenter. Vi mangler fortsatt innbetaling fra 5 – 6 medlemmer,   
  men regner med at dette vil være ordnet innen en av de nærmeste dager. 
  Noen medlemmer blir utmeldt da de ikke lenger spiller i klubben ellers må vi    
  betale medlemsavgift for disse. Siste frist for å unngå dette er 13.januar-16. 
 
 
 
Sak 6:  Valg av nye medlemmer til styret. 
 
  Styret ønsker å tilknytte seg to nye medlemmer. Det viser seg at det kan være 
  vanskelig å få avviklet styremøter slik sammensettingen er i dag. Dersom en av medlemmene er 
  fraværende byr dette på problemer. På bakgrunn av dette ønsker vi å utvide styret med to  
  medlemmer.  
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Sak 7:  Julebukken 2016 – foreløpig liten påmelding. 
 
  Turneringa ble tidligere besluttet flyttet fra 9. – 16.januar d.å. 
  Per i dag – 10.januar – er det kun 14 påmeldte par. 
  Turneringa er oppsatt som forbundsturnering, men det krever minst 20      
  deltakende par for å kunne utdele forbundspoeng. 
  Det ble diskutert hvordan vi skal forholde oss til dette. Tidligere år har dette  
  aldri vært noe problem. 
  Vårt håp er at vi skal få nok deltakelse, slik at turneringa kan gjennomføres  
  som planlagt. 
 
Sak 8:  Jubileumskomite’ til klubbens 70 års markering til høsten. 
 

Styret ønsker å markere jubileet til høsten. I den forbindelse ønsker vi å få valgt en komite’ som kan påta 
seg denne jobb. Vi skal arrangere både spilling og fest. Følgende har sagt ja til å være i komite. Foreløpig 
har vi fått positiv respons fra Viggo, Sylvi og Lena. 
Komiteen økes med flere medlemmer hvis det er behov for det. 

 
Møte avsluttet kl. 2230. 
Sortland, den 10.januar 2016. 
 
Brynjar 
Ref. 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SORTLAND BK: 

 

Tidspunkt:  16. februar 2016 – kl. 1800. Vanlig spillekveld etter årsmøte. 

 

Saker som ønskes fremmet på årsmøte må være styret i hende senest tirsdag 2. februar. 
Sake(r)) må være skriftlig framsatt. 
 
 
SAKLISTE: 
 
1: Valg av møteleder og sekretær. 
2: Godkjenne innkalling og dagsorden. 
3: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen. 
4: Styrets beretning. 
5: Regnskap med revisors uttalelse. 
6: Forslag til budsjett for sesongen 2016. 
7: Klubbens terminliste. 
8: Dugnadsliste. 
9: Innkomne forslag. 
10: Valg 
 2 nye medlemmer til styret 
 Jubileumskomite’ 3 – 4 personer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


