
ÅRSMØTEREFERAT VESTVÅGØY BK - 2012 

Sted: Leknes skole, Leknes 

Møtedato: 16.04.2012, kl.18:00-18:30. 

1. Valg av møteleder og referent, og to til å signere protokollen. 

Styreformann Stein Statle ønsket velkommen til årsmøtet. 

Vedtak: Stein Statle valgt som møteleder ved akklamasjon. 

Arild Jakobsen valgt som referent ved akklamasjon. 

Sverre Jakobsen og Idar Eines valgt til å skrive under protokollen. 

2. Godkjenning av møtedeltagerne. 

16 fremmøtte medlemmer med stemmerett. 

3. Godkjenning av årsmelding. 

Styreformann Stein Statle refererte årsmeldingen. Årsmeldingen ble delt ut på årsmøtet, og 

finnes også på Vestvågøy BKs hjemmeside. 

Kommentarer: Resultater fra Påskebridgen 2011 føres inn i årsmeldingen (Jostein Pettersen). 

Vedtak: Årsmeldinga godkjent med en kommentar vedrørende resultater, som er anmerket 

over. 

 

4. Godkjenning av regnskapet. 
Kasserer Jostein Pettersen kommenterte regnskapet som ble delt ut på årsmøtet. Perioden 

viser et overskudd på kr. 6.691,40. Innskuddet var ved periodeslutt på 41.286 kr. Regnskapet 

er internrevidert av Viggo Løslett, og det foreligger en egen uttalelse fra klubbens 

internrevisors som viser at regnskapet er ordentlig ført, med bilag til alle posteringer.  

 

Kommentarer:  

Klubbens økonomi er så vidt god, at det bør vurderes økt premiering (B. Breivik) 

Det er vedtatt innkjøp av kort og mapper, som enda ikke er gjort (A-E. Danielsen) 

Klubbens kassabeholdning kan stå på regnskapsoversikten (E. Langstrand) 

Vedtak: Regnskapet godkjennes. 
 

5. Forslag om ny premieringsnøkkel for sommerbridgen. 

Her foreslås det at 50 % av netto-overskuddet går til pengepremier. Dette for å øke inntektene 

til drift av klubben for øvrig. Kasserer informerte om dagens praksis. 

Vedtak: Styret får fullmakt til å vurdere premieringsnøkkelen. 

6. Jubileumsturnering 

Skal vi avholde 40 års jubileumsturnering og eventuelt i hvilken form skal vi arrangere 

denne? Formannen foreslår ei helg med lagturnering i juni 2013, med forbundsstatus. 

 

Vedtak: Vestvågøy BK holder 40-årsjubileum med lagturnering den 1. og 2. juni 2013. Det 

søkes om forbundsturneringsstatus. 



7. Valg 

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt, se oversikt under: 

 

Innstilling fra VK Fra Periode Verv 

Arild Jakobsen 2012 2 år Leder 

Jostein Pettersen 2012 2 år Medlem 

Stein Statle 2012 2 år Medlem 

*Lars Johan Hustad 2011 1 år Medlem (Ikke på valg) 

Odd Hjalmar Torrissen 2011 1 år Medlem (Ikke på valg) 

Ann-Elin Danielsen 2011 1 år Varamedlem (Ikke på valg) 

Sigfred Andreassen 2012 1 år  Andre varamedlem (for 1 år) 

*Orientering: 

Lars Johan Hustad har orientert at han trer ut av styret av personlige årsaker. Ann-Elin 

Danielsen vil dermed få en fast rolle i styret frem til neste årsmøte i kraft av 

varamedlemsrollen. 

 

Andre roller Fra Periode Verv 

Viggo Løslett 2012 2 år Revisor 

Børge Breivik 2011 1 år Valgkomite (ikke på valg) 

Leif Harry Arntsen 2011 1 år Valgkomite (ikke på valg) 

 

Leknes, 16.04.2012 

 

 

 

……………………………..    ……………………………….. 

Sverre Jakobsen (sign.)    Idar Eines (sign.) 


