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Protokoll 
 

For årsmøte for  regnskapsåret 2020 i  Molde Bridgeklubb, tirsdag 25 mai 2021, 

Møtet ble avholdt digitalt på teams. 

 

Det var 18 stemmeberettige tilstede 
 

Styret 

 Arnt Rune Rausand, leder 

 Pål Dahl, nestleder 

 Sigmund Bakkemyr, styremedlem 

 Hanne D.Øverland, styremedlem 

              Unni E. Rausand, styremedlem 

 

  

1. Godkjenning av innkalling.   
Innkalling til årsmøte ble godkjent med noen kommentarer.    
Innkallingen ble utsendt for sent og den ble sendt til B-medlemmer og til personer som ikke 
er medlemmer i klubben, det var også noen medlemmer som innkallingen ikke ble send ut til.  Viktig 

at styret sjekker opp mail-adressene til alle medlemmene.  
  

2. Valg av ordstyrer / referent.  
Ordstyrer Arnt-Rune Rausand  
Referent Unni Elvsaas Rausand  
  

 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.   
Anne Britt Aas og Inge Dyrkorn  
  

4. Gjennomgang av årsmelding.   
Kommentarer:  Viktig at valgkomiteen velger et styremedlem for 1 år for å sikre kontinuitet i 

styret.    
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.  
  

5. Gjennomgang av regnskap og revisors beretning  
Regnskapet og revisors beretning ble enstemmig vedtatt.  
Kommentarer:  Viktig at det lages budsjett.  Det viser klubbens satsingsområder og er et ledd i 
klubbens strategi.  Det er vanskelig å lage et budsjett pr i dag da fremtiden er usikker på grunn av 

pandemien.  
  

6. Innkomne forslag. Forslag om tillegg i våre vedtekter.    
Viser til saksliste og til 4 forslag til endring av klubbens vedtekter.  
Forslag 1:   Styret tar med seg momentet og vil jobbe med det internt i styret.  Vedtak å ikke 
endre vedtektene på dette punktet.  
Vedtaket ble godkjent med 2 stemmer mot.  
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Forslag 2:   Styret tar med seg momentet og vil jobbe med det internt i styret.  Vedtak å ikke 
endre vedtektene på dette punktet.  
Vedtaket ble godkjent med 1 stemme mot.  
Forslag 3:   Styret tar med seg momentet og vil jobbe med det internt i styret.  Vedtak å ikke 
endre vedtektene på dette punktet.  
Vedtaket ble godkjent med 1 stemme mot.  
Forslag 4:   Styret tar med seg momentet og vil jobbe med det internt i styret.  Vedtak å ikke 
endre vedtektene på dette punktet.  
Vedtaket ble godkjent med 1 stemme mot.  
  

Forslaget om å endre Molde Bridgeklubbs vedtekter faller.  
  

7. Valg  
 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
  
  
  
  

….....................                                                                                     ............................. 
Anne Britt Aas                                                                                       Inge Dyrkorn  
 
 

Unni Elvsaas Rausand 

Referent 
 

 

 

 

 

 


