
Protokoll/ referat fra årsmøtet i Bergen Akademiske 

Bridgeklubb 

 
Dato:  16 april 2012  

Tid:  kl. 17.00 

Sted:  Studentsenteret i Bergen 

 
Tilstede:    

Det ”gamle” styret Hilde Larsen  leder  

Helge Toft  kasserer 

Arnstein Eide Hetle Styremedlem 

Liv Bugge  Styremedlem 

Dag Inge Torgersen Styremedlem 

David Ueland  Varamedlem (ikke tilstede) 

Helge Vaardal  Varamedlem 

Daniel Bjørgo 

 

Medlemmer  Daniel Bjørgo 

   Haakon Wahlquist 

   Sven-Olai Høyland 

   Petter Nes 

   Tor Magne Lien 

   Laila Larsen 

   Atle Seim 

   Vegard Hermansen 

 

Agenda:  

 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Innkalling og dagsorden godkjent uten kommentar  

 

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen. 

 Ordstyrer:  Hilde Larsen    

 Referent:  Laila Larsen  

 Underskrive protokoll:Atle Seim og Haakon Wahlquist 

  

3. Årsmelding 2011 

 Årsmeldingen ble lest/ gjennomgått av Hilde Larsen.  

En kommentar fra årsmøtet om at man ønsket å sende ut informasjon om kurs før 

sommeren.  

 Ellers ble årsmeldingen godkjent uten kommentar. 

 

4. Regnskap 2011 

 Kopi av regnskapet for 2011 ble utlevert på møtet og gjennomgått av Helge Toft.. 

En del poster trengte litt forklaring ettersom det i regnskapet ikke er tatt hensyn til 

periodisering av inntekter og kostnader, men kun bokført etter kontantprinsippet. 

Dvs at det i regnskapet ligger en del inntekter som gjelder 2012, mens en del 

kostnader for 2011 som er mottatt regning på i 2012 ikke er kostnadsført. Det ble 



fremsatt forslag fra årsmøtet om at det lages noter til regnskapet som gir en 

forklaring til disse postene. 

 

Storturneringen gikk med overskudd i 2011 med kr. 24.427, men her mangler 

noen regninger så ifølge Helge Toft er det reelle tallet ca. kr. 17.000,-., Men 

allikevel, skikkelig bra jobbet av turneringsledelsen!  

 

Etter at Helge Toft forklarte nærmere om årsaken til endringene på en del  poster 

(som stort sett skyldes manglende periodisering) og  svarte på spørsmål ble 

regnskapet enstemmig godkjent av årsmøtet. 

 

5. Innkomne forslag 

 Ingen innkomne forslag. Hilde Larsen oppfordrer alle til å sende inn info om spill,  

resultater.og andre bridgehistorier som kan være av interesse for flere. 

 

6. Valg av styre (5 medlemmer), revisor og varamedlem. 

 Valgkomiteen har bestått av Anita Evertsen og Atle Seim. Atle Seim presenterte 

komiteens forslag til nytt styre: 

 Hilde Larsen   Leder  (fortsetter) 

 Helge Vaardal  Kasserer (fortsetter  men ny i rolle som kasserer) 

 Liv Bugge  Styremedlem (fortsetter) 

 Dag Inge Torgersen Styremedlem (fortsetter) 

 Daniel Bjørgo   Styremedlem   (fortsetter) 

 Haakon Wahlquist Varamedlem (ny, valgt etter benkeforslag) 

 Morten Bygstad          Varamedlem   (ny) 

 Tor Bakke  Revisor (fortsetter) 

 

 Alle ble enstemmig valgt inn av årsmøtet.. Årsmøtet takket det gamle styret for 

vel utført arbeid i året som gikk, og ønsket det nye styret velkommen. 

 En spesiell takk ble rettet til Helge Toft som har vært kasserer i 10 år. Hilde 

Larsen overrakte Hardangersider og blomster og hjertelig applaus fra årsmøtet. 

Tusen takk Helge Toft for kjempeinnsats for klubben! 

 

 Storturneringen 2012 

 For første gang(?) ble  Storturneringskomiteen presentert på årsmøtet. Bra ! 

 David Ueland  Leder 

 Helge Vaardal  Kasserer 

 Vergard Hermansen 

 Espen Haugstad 

 Kine Tveten 

 Helene Guldbrandsen   

 

7. Eventuelt 

 Torsdag 26 april er det møte i Realfagbygget vedrørende valg til kretsen. Det ble 

foreslått at følgende personer stiller på møtet: 

 Hilde Larsen 

Sven Olai Høyland 

 Daniel Bjørgo 

 Dag Inge Torgersen 

 Liv Bugge 

 Helge Vaardal 



 Hilde Larsen lager de nødvendige fullmakter til deltagerne. 

 

 

Innstillinger fra styret: 
 

1. Kjøp av kortgivningsmaskin. 

 Det er i dag mye arbeid og logistikk med kortene. For å forenkle arbeidet vil 

styret forsøke å få fatt i en brukt kortgivningsmaskin til ca kr. 20.000,-, ny koster 

den kr. 35.000,-. Årsmøtet innvilget innkjøpet enstemmig. 

 

2. Øke medlemskontingenten til kr. 500,-  

I forbindelse med investering i kortfordelingsmaskin påløper kostnader som styret 

ønsker å dekke inn delvis ved øket kontingent. I tillegg har kontingent til 

forbundet økt de siste årene uten at klubben har økt sine satser tilsvarende.  

Helge Toft informerte i denne forbindelse om endringer som kan være på gang 

vedrørende reduksjon i kontingent til NBF. Hvis disse endringer blir vedtatt må 

styret gå en ny runde i forhold til medlemskontingenten. 

Årsmøtet godkjente enstemmig økning av medlemskontingenten til kr. 500,- . 

 

  

Referent 

Laila Larsen 

17.04.2012 

  

 

Underskrevet dato 

 

 

 

----------------------------------    ----------------------------------- 

Atle Seim      Haakon Wahlquist  


