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LIERSKOGEN BRIDGEKLUBB 
 

Protokoll fra årsmøte 2. februar 2012 
 

 
Dagsorden; 
 

1. Åpning av møtet 
- godkjenning av innkalling 
- godkjenning av saksliste 
- valg av møteledelse 
- valg av referent 

 
2. Meldinger 

- årsmelding 
- turneringsleders beretning 

 
3. Regnskap 

 
4. Innkomne forslag/saker 

 
5. Valg  

 
- nytt styre 
- revisor/kontrollør/valgkomite 

 
 

1. Åpning av møtet 
 
Leder Håkon Gravdal ønsket velkommen til årsmøtet.  
Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger. 
Som møteleder ble Håkon Gravdal valg, mens Christian Nygaard ble valgt som referent. 

 
2. Meldinger 

 
2.1 Årsmelding 
Formannen leste utdrag av årsmeldingen. Det var ingen spørsmål eller bemerkninger til 
årsmeldingen.  
 
2.2 Turneringsleders beretning 
Formann leste utdrag av beretningen. Sonemesterskap og julecup flyttes til årsmeldingen. 
Endringene innarbeides i den arkiverte beretningen. 

 
3. Regnskap 

 
Regnskapsresultat og balanse ble gjennomgått av kasserer.  Evensen og Oppedal har 
revidert og funnet regnskapet i orden.  
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4. Innkomne forslag 
 

• LBK fremtid, hvordan kan vi øke antall bord på spillekveldene ? 
 
Jeg har hatt stor glede av å spille i Lierskogen bridgeklubb i fire år.  Interessen for 
og deltagelsen i konkurransebridge er imidlertid dalende både på landsbasis og 
lokalt; det er nesten ingen nyrekruttering og de gjenværende spillerne blir eldre. 
Fra 5-6 bord pr. spillekveld for etpar år siden er vi i LBK nå nede i 3-4 bord , helt 
på grensen for meningsfull konkurransebridge.  
  
For å ligge litt i forkant av den videre utviklingen, og kanskje kunne bedre 
situasjonen, foreslår jeg at Styret på fritt grunnlag vurderer alternativer og tiltak 
som kan gjennomføres lokalt.  
  
Jeg drister meg til å foreslå noen mulige delspørsmål: 
- Hvilket ambisjonsnivå skal vi ha? 
- Hva er et ønskelig og realistisk mål for antall bord? Hva er minimum antall bord? 
- Hvorfor er situasjonen blitt som den er, og hva kan man gjøre for reversere? 
- Sammenslåing med Spikkestad eller andre? 
- Spille annenhver uke på Spikkestad, annenhver uke på Lierskogen? 
- Annen spillekveld? 
- Annet spillested (f. eks Kjellstad)  
- Hva er konsekvensen av lange turneringer, og alternativer 
- Hvordan kan vi tiltrekke spillere fra Askerområdet? 
- hvordan få damer inn i klubben? 

 
Konklusjon:  
Etter formann åpnet for diskusjon kom årsmøtet frem til følgende føringer: 

- Alle medlemmer reklamerer aktivt for klubben 
- Målsetning må være å øke fra 4 bord på spillekveldene 
- 4 bord er å anse som et minimum 
- Gunstig spilleavgift kan brukes ifm rekrutering 
- Invitere til mini-turneringer som kan gå over flere spillekvelder 
- Invitere de som har gått på kurs hos Ove/Thormod til noen gratis spillekvelder 

hos oss 
- Viktigere med antall bord enn tradisjoner 

 
• Redusert spilleavgift 

Spilleavgiften reduseres fra 80.- til 60,- for spillekveldene mot at bl.a. premiepott 
reduseres (fra pokaler til diplom, fra sterke saker til vin, ikke premie til alle) 
Konklusjon: Forslaget vedtatt.  

 
• Samme nivå på medlemsavgift 

Medlemsavgiften settes til 100,- pr år. 
Konklusjon: Forslaget vedtatt. 
 

• Lagkamp mot Spikkestad uke 12 
Konklusjon: Styret jobber videre med å få til en lagkamp mot Spikkestad (m/IMP 
bergning). Vi satser på å stille 3 lag. 
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• Arrangere turnering i november 
Konklusjon; Styret jobber videre med å arrangere Liermesterskap i en søndag siste 
halvdel av november. 
 

5. Valg  
Valgkomiteens innstilling var lagt ut til medlemmene før møtet.  
Alle foreslåtte kandidater var forespurt på forhånd.  
 
5.1 nytt styre 
Alle styremedlemmer ble valgt med akklamasjon, og det nye styret har følgende 
sammensetning; 
 
Leder:   Håkon Gravdal  (gjenvalg) 
Sekretær:   Christian Nygaard  (gjenvalg) 
Kasserer:   Hans Fredrik Syvertsen (gjenvalg) 
Turneringsleder:  Rolf Stigum   (ny) 
 

 
5.2 revisor/kontrollør/valgkomite 
Revisor, kontrollør og valgkomite ble valgt med akklamasjon og blir besatt av følgende: 
 
Revisorer:   Tor Oppedal   (gjenvalg) 

Ole Marius Evensen  (ny) 
 

      Kontrollør:  Rolf Stigum   (gjenvalg) 
 
      Valgkomite:  Hans Flåten    (gjenvalg) 
    Magne Nilsen   (ny) 
 

  


