
 

 

Årsmøte for 2020 
 Molde Bridgeklubb  

 

 

 

 

Molde Bridgeklubb avholder årsmøte for 2020 tirsdag 25.05.21 

 kl 17:30 på TEAMS. 

                                                                         Link legges på hjemmesiden vår. 

 

 

Saksliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling. 

 

2. Valg av ordstyrer / referent. 

 

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen. 

 

4. Gjennomgang av årsmelding. 

 

5. Gjennomgang av regnskap. 

 

6. Innkomne forslag.   

 
6.1 Forslag om tillegg i våre vedtekter 

"Etter de to årsmøtene i fjor ble det uro i og splittelse av klubben. Vi må 
gardere oss best mulig mot slike hendelser i framtiden og forsøke å samle 
klubben igjen. Derfor foreslås følgende tre tillegg/tilføyinger i vedtektene: 
 
§ 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser 

To ekstra punkter (etter de nåværende): 
- Viktige avgjørelser skal tas i en åpen prosess med klubbens medlemmer. 
- Kun klubbens formann (eller den som gis myndighet av formann) kan 
representere klubben utad. 
 
§ 1-7 Klubbstyre 
Et ekstra punkt (etter de nåværende): 

- Utbetalinger skal kun gjøres med bakgrunn i vedtak i klubbens styre - og mot 

kvittering/dokumentasjon. 

 
Jeg forventer at årsmøtet stemmer over hvert av disse tre forslagene enkeltvis. 

mvh Bjørnar S. Pedersen ” 
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Styret har fått inn forslag til fire vedtekter for Molde Bridgeklubb fra Bjørnar Pedersen, dette er nye 

punkt som ønskes tilført i kapittel 2 - Særlige bestemmelser for Molde bridgeklubb. 

 1. Viktige avgjørelser skal tas i en åpen prosess med klubbens medlemmer. 

 2. Kun klubbens formann (eller den som gis myndighet av formann) kan representere klubben 

utad. 

 3. Utbetalinger skal kun gjøres med bakgrunn i vedtak i klubbens styre – og 

mot kvittering/dokumentasjon. 

 4. Forslag til ny valgkomite skal komme fra valgkomiteen. 

Styret foreslår at Årsmøtet stemmer over de fire forslagene enkeltvis. 

Det kreves 2/3 flertall. 

Vi bør gjøre medlemmene oppmerksomme på at de vedtektene som vi eventuelt legger inn i kapittel 2 

må godkjennes av forbundsstyret. 

 

De vedtektene som eventuelt får tilslutning føres inn i dokumentet før det sendes til Forbundsstyret for 

godkjenning. 

Uansett om vi tilføyer noe i kapittel 2 eller ikke, så vil vi måtte sende vedtektene til Forbundsstyret for 

å få dem stadfestet av NBF. 

 

 

 

7. Valg. 

 

Valgkomiteen legger frem sitt forslag i møtet 
 

 

 

VELKOMMEN! 
   

For styret 

 

Arnt Rune Rausand 

Leder 
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