
 

Referat styremøte 

Molde bridgeklubb 
Styremøte 3 2020 
DATO:  02.06.2020   
TID kl.  18.00 
STED:  Fannebaken 23 
Møte innkalt av: Kjell Øye  
Møtedeltakere: Kjell Øye, Sigmund Bakkemyr, Hanne Katrine Dalseng Øverland, Unni 
Elvsaas og Pål H. Dahl (referent) 

 

Sak 10:20 Krav fra medlemmene om ekstraordinært Årsmøte 
 E-post fra Arnt Rune Rausand der han på vegne av 16 medlemmer i klubben krever 

ekstraordinært årsmøte der følgende saker må behandles: 

 Prosessen ved valgkomiteens arbeid, hvorfor ble innstillingen endret på årsmøtet? 

 Valgkomiteen må legge fra sitt forslag til styre på nytt til årsmøtet. 

 

 Styret vil kalle inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 9. juni klokken 18:00. 

 Innkalling sendes av Hanne og Pål i kveld. 

 

Sak 11: 20 Valgkomite 
 Styret har utnevnt følgende valgkomite: 

o Jan Kåre Tangen 

o Bjørnar Pedersen 

o Eldbjørg Heimen Stenseth (leder) 

 Alle har akseptert 

 

Sak 12:20 Nye lokaler 
 Etter vedtak fra styret (sak 8:20) og vedtak i årsmøte 20.05.2020 (sak 6) går vi videre i 

prosessen med å få nye klubblokaler. 

 Det foreligger et forslag til kontrakt med huseier fra 01.08.2020 

 Vi ønsker å få presisert hvilken indeks leien skal reguleres etter. 

 Kjell kontakter Tore Sunde for kontraktssignering. 

 Har vi noen forpliktelser overfor seilet? 

 Inge Dyrkorn sjekker dette og gir tilbakemelding til Pål i morgen. 

 Dersom det ikke framkommer noen hindre her, vil vi signere kontrakten. 

 Styret ønsker at det oppnevnes en «husgjeng» som tar ansvar for oppussing og drift av 

klubblokalet. Vi satser på å få oppnevnt en slik gjeng i etterkant av det ekstraordinære 

årsmøtet. 

 Vi ønsker å avholde vårt ekstraordinære årsmøte i lokalene, og vi vil derfor overta disse 

mandag 7. juni. Pål kontakter Fredrik i pokerklubben for å ordne med overtagelse. 



 
 Vi overtar lokalene fra Pokerklubben og dekker deres kostnader til lokalene fra 01.06.2020. 

med kr. 15 000. 

 Styret vil understreke at det for framtiden ikke vil aksepteres at noen i styret eller 

andre i klubben forplikter klubben til utgifter i denne størrelsesorden uten de 

nødvendige vedtak fra styret og/eller Årsmøte. 


