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ÅRSMØTET  

Sak 1: Konstituering av årsmøtet 
• Valg av møteleder  

• Valg av referent  

• Valg av to personer til å undertegne protokollen (referatet)  
 

Sak 2: Årsberetning 2021 
 
Styret har i 2020 bestått av: 

Leder:  Rolf Sjødal (valgt i 2019)  

Kasserer:  Tonje Robberstad (valgt i 2021)  

4 Styremedlemmer:  Ane Elisabeth Haaland (valgt i 2019) 

 Arild Olsson (valgt i 2021) 

 Mai Elisabeth Fremstad (valgt 2021)* 

 Tor Erik Granum (valgt 2021) 

 

* Grethe Kjensli var opprinnelig valgt og skulle sitte til i år, men fikk lov til å trekke seg grunnet 

flytting. Dermed ble Mai Elisabeth Fremstad valgt for ett slik at man fortsatt har 3 representanter 

som er på valg hvert år. 

Revisor: Tor Audun Sørensen 

Andre bridgeverv 
Simon Bjørnstad er kasserer for kretsstyret i Østfold og Follo krets. 

Elisabeth Græsholt Sjødal er 3. varamedlem i styret i Norsk Bridgeforbund. 

 



Styremøter 
Det har blitt avholdt fem styremøter i denne forkortede perioden, den 23.8.2021, 20.10.2021, 

28.11.2021, 3.3.2022 og 27.3.2022. I tillegg har det vært jevnlig kontakt på epost og nettmøter. 

Klubbspilling 
Sommerbridgen ble gjennomført på Sandvang fram til 17.8. Deretter ble det en periode med spilling 

på Samfunnshuset fram til vi fikk lov til å spille på Nesodden VGS igjen fra oktober. Men i desember 

ble det igjen restriksjoner og fra 14.12. og til og med første uken i februar ble det spilling på 

Realbridge. Etter det har vi igjen kunnet være på Nesodden VGS. 

På sommerbridgen var det stort sett 6 til 8 bord og totalt var det 48 spillere innom. Vinneren av 

Sommerbridgen ble Yngvar. 

Den enormt gode innsatsen rekrutteringsutvalget har gjort for å få i gang en B-pulje igjen har gitt 

gode resultater, og utover høsten lå B-puljen stort sett på 4-6 bord, mens A-puljen lå på 7-8 bord. 

Klubbmesterskapet høsten 2021 var det Yngvar og Rolf som vant i A-puljen foran Per og Kurt og med 

Atle og Jan Ove på 3. plass. I B-puljen var det Stein og Terje som vant foran Einar og Frank med Per og 

Arvid på 3. plass. 

Nesoddmesterskapet våren 2022 ble A-puljen vunnet av Elisabeth og Sofie foran Arild og Per og med 

Yngvar og Rolf på 3. plass. B-puljen ble vunnet av Einar og Frank med Arvid og Per på 2. plass, og 

Inger Johanne og Odd Arild på 3. plass. 

På våren har oppmøtet vært noe lavere med 6-7 bord i A og rundt 4 bord i B, men det gledelige er at 

vi nå også har kommet i gang med en C-pulje som et tilbud til de helt ferske som gjerne vil få 

spilletrening og se litt hvordan det er å spille i klubb. Fra ett bord den første kvelden har vi hatt to 

bord de to neste kveldene. Spillere fra B og A har stilt opp og vært veiledere. 

Øvrig turneringsvirksomhet 
I NM for klubblag kom laget med Agnethe og 3xSjødal helt til 5. runde hvor de ble slått ut av et 

Tromsø-lag. Laget med Atle/Yngvar og Arild/Per kom til 3. runde. 

I seriemesterskapet beholdt laget med Agnethe og 3xSjødal plassen i 3. divisjon. 

Under NM-uken i starten av august på Lillehammer var det flere fra klubben som var med uten at det 

ble noen topplasseringer. 

I NBF sin Online Mix-turnering for lag som ble arrangert høsten 2021, så gikk Agnethe med 

lagkamerater helt til topps i et felt med mange av Norges beste spillere. Sterkt! 

På grunn av nedstengning av landet ble Kieler Cup i 2021 flyttet fra mars til oktober. 31 par var med, 

og vinnere ble Odd Arne Møllersen fra Høybråten BK og Egil Brekke fra Rælingen BK. Beste 

Nesoddpar ble Roar og Arild på 9. plass. 

Rekruttering 
Det ble i begynnelsen av sommeren besluttet å opprette et rekrutteringsutvalg som har gjort en 

fabelaktig innsats gjennom hele perioden både med re-rekruttering og å holde kurs for nye 

deltagere. Innsatsen her har vekket oppmerksomhet i bridge-Norge og også medført en egen artikkel 

på bridge.no (https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/50-paameldte-til-

nybegynnerkurs.-Hvordan) 

Rapport fra rekrutteringsutvalget: 

https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/50-paameldte-til-nybegynnerkurs.-Hvordan
https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/50-paameldte-til-nybegynnerkurs.-Hvordan


Da den fysiske spillingen kom i gang igjen på vårparten i 2021 var vi bare rundt seks bord på 
spillekveldene på Sandvang. Disse var stort sett A-spillere som hadde spilt på nett gjennom hele 
pandemien. Før pandemien hadde vi 12-15 bord på klubbkveldene. Vi hadde mistet over halvparten 
av medlemmene våre, og nesten alle nybegynnerne. Her måtte noe gjøres – NÅ.  
 
Klubben nedsatte et rekrutteringsutvalg (RU) som har bestått av Ane Haaland (leder), Per Watz, Stein 
Schrøder, samt den eneste nybegynneren som hadde «hengt med» gjennom pandemien (Mai Lis 
Fremstad) og en spiller som var på veg tilbake til klubben etter langt opphold (Tor Erik Granum). De 
to siste representerte målgruppene vi trengte å komme i kontakt med igjen. Målsettingen for 
utvalget var å re-etablere en stor B-gruppe, og å komme i gang med nybegynneropplæring. Fokuset 
har vært å sette bridgegleden i sentrum, og å være fleksible. 
 
Utvalget har, i samarbeid med styret og med mange av medlemmene i klubben som har stilt opp, 
hatt følgende aktiviteter i løpet av høsten, vinteren og begynnelsen på det nye året: 

• Re-rekruttering: I løpet av to måneder i sommer/høst har B-gruppa kommet på plass med 4-
6 bord hver kveld siden september. Både «gamle» og nye spillere er kommet tilbake til 
klubben. Stein Schrøder har stått for mesteparten av arbeidet med å bygge opp igjen denne 
gruppa gjennom å ringe personlig til medlemmene, og legge til rette for makkerparring. 

• Ny-rekruttering: En stand på Tangen senter i oktober resulterte i ca 50 interesserte. 
Oppfølging av disse på telefon resulterte i at Stein og Ane satte i gang med 
nybegynnerkurs/oppfriskningskurs i små «celler» på ett eller to bord som møtte privat. Disse 
gruppene fortsatte fram til jul. Vi planla samtidig oppstart av nybegynnerkurs på nyåret. 

• Info møte med lynkurs i bridge ble holdt på NIF huset 11. november, med 20 deltakere. 
Flere av disse har senere meldt seg på kurs. 

• Nybegynnerkurs: Her har vi igjen bygget på «celle modellen» og kjørt kurs på tre forskjellige 
steder: Bjørnemyrcellene (Steins gruppe, to bord, fortsatt fra før jul), Fjellstrandcellene (Anes 
gruppe, to bord, nybegynnere) og Skolecellene (Pers gruppe, to bord, nybegynnere og noen 
på oppfriskningskurs). Alle kursene er ferdige til påske.  

• Veiledere: Alle kursene har hatt veiledere fra klubben, og her har mange bidratt slik at vi har 
kunnet ha en veileder på hvert bord: Tor Erik Granum, Einar Visnes, Mai Lis Fremstad, 
Marianne Grydeland. Dette har gjort undervisningen veldig direkte og effektiv. 

• Opplæring på RealBridge: Da coronaen igjen satte oss på nettspilling så vi at stort sett hele 
B-gruppa datt ut. Vi tok grep og tok aktivt kontakt med spillerne for å tilby opplæring i 
RealBridge. Mai Lis viste spillerne hvordan Realbridge fungerte, hjemme hos seg, og så 
fortsatte Ane å la dem praktisere på RealBridge med sine egne maskiner. Sofie lærte opp Ane 
og flere andre i å lage opplærings/praksisgrupper på RealBridge. Resultat: Mange fra B ble 
med og spilte igjen. 

• C-gruppe: En gruppe for ferske spillere som ikke er klare til å spille turnering ennå, ble 
opprettet 8. mars. Første kvelden var det ett bord, de andre kveldene to bord. Gode 
tilbakemeldinger vitner om at denne gruppa fyller et behov. Flere veiledere har bidratt her. 

 
I tillegg har tre av utvalgets medlemmer deltatt på organisasjonsdagene i oktober (Stein, Mai Lis, 
Ane). To medlemmer (Per og Ane) ble invitert av NBF til å holde foredrag om klubbens erfaringer 
med rekruttering på bridgelærerkurs i Larvik i mars, der også Kristoffer Hellum og Einar Visnes deltok 
og er nå nye bridgelærere.  
 
NB Se vedlagte rapport om rekrutteringsarbeidet, med analyser av hva vi har lært. Denne er delt på 
NBFs sider, sammen med en artikkel om hva som foregår på dette området på Nesodden.  
Utvalget arbeider med en erfaringsrapport om nybegynnerkursene, som også deles med NBF etter 
hvert. 
 



Utvalget møtes om kort tid for å planlegge videre aktiviteter etter påske. Her vil vi ta sikte på en mer 

langsiktig planlegging. Arbeidet hittil har vært preget av relativt kortsiktig planlegging med mange 

aktiviteter, med prøving, feiling og suksess. Dette vil vi bygge på i arbeidet videre. 

Informasjon 
Resultater legges umiddelbart ut på hjemmesiden etter hver spillekveld når de er klare. Skriving av 

bulletin ble gjenopptatt på høsten og har blitt vedlikeholdt også under nedstengingen. 

Spilleavgift 
For å forenkle arbeidet for kasserer ble det besluttet å endre kveldskontingenten til 70kr så lenge vi 

møtes ansikt til ansikt, men det inkluderer også gratis drikke, frukt/grønt og kake. På den måten har 

vi også sluppet å ha en egen kantine kasse som også sparer mye jobb. Fremover vil det betales en 

kompensasjon på 300 kroner for baking av kake. Kantinen går da fortsatt med et lite overskudd med 

de 20 kronene som kommer fra hver spiller. 

Det ble også besluttet av styret at vi for 2022 ikke lenger selger klippekort og ikke godtar klipp som 

betaling. Gamle klippekort refunderes med pålydende verdi per klipp gjenværende. 

De gangene vi har spilt på Realbridge har kveldskontingenten vært 50 kroner. 

Kortlegging 
Etter at Narve og Grethe Marie ikke lenger kunne legge kort på grunn av flytting, så la Elisabeth kort 

etter sommeren. Styret har fra mars 2022 overlatt jobben til Bjørn Johannesen og Johanne Svihus 

som går på nybegynnerkurs nå. Fra nyttår har styret vedtatt en sats på 500 kroner for legging av kort 

med et utgangspunkt på 8 dubletter. 

Sak 3: Regnskap og revisors beretning 
 
Styrets kommentar: 
 
Det lavere resultatet skyldes i stor grad 10 000 kroner mindre fra Norsk Tipping og rundt 
10 000 kroner mer i spillavgift til NBF. Siden vi gikk over til et nettbasert regnskapssystem i 
fjor er det lettere å holde kontroll og etter omleggingen til Vipps og betaling på bank trenger 
vi ikke lenger håndtere kontanter. 
 
Nå som vi har avskaffet klippekortene kan man avstemme hver klubbkveld og sjekke at alle 
har betalt og dette vil bli fulgt opp fremover. 
 

Sak 4: Vedtektsendringer 
 

Valg av nestleder 
 
I henhold til regler for klubber tilknyttet Norsk Bridgeforbund skal alle klubber også velge en 
nestleder i tillegg til leder, kasserer og styremedlemmer. Vi må dermed endre paragraf 8 i våre 
vedtekter som nå sier: 

 
§ 8 

 Klubben ledes av et styre på 6 medlemmer bestående av: Leder, kasserer og 4 styremedlemmer som 
alle velges for 2 år av årsmøtet. For å sikre kontinuiteten i styret velges: 
 



• Leder og 2 styremedlemmer det ene året, og kasserer og 2 styremedlemmer neste år, alle med 
funksjonstid 2 år. 
 
• Ved uttredelse i funksjonstiden, velges ett nytt styremedlem av styret. Det nye styremedlemmet 
sitter til neste årsmøte. 

 
Dette må endres til (endringen i uthevet skrift): 

§ 8 
 Klubben ledes av et styre på 6 medlemmer bestående av: Leder, nestleder, kasserer og 3 
styremedlemmer som alle velges for 2 år av årsmøtet. For å sikre kontinuiteten i styret velges: 
 
• Leder og 2 styremedlemmer det ene året, og kasserer, nestleder og 1 styremedlem neste år, alle 
med funksjonstid 2 år. 
 
• Ved uttredelse i funksjonstiden, velges ett nytt styremedlem av styret. Det nye styremedlemmet 
sitter til neste årsmøte. 
 
Valg av nestleder på årsmøtet vil først skje fra 2023 og styret vil for 2022 selv velge nestleder ved 
konstituering. 
 

Fastsettelse av medlemskontingent 

 
I henhold til regler for klubber tilknyttet Norsk Bridgeforbund er det årsmøtet som skal fastsette 
medlemskontingent. Vi må dermed endre paragraf 7 i våre vedtekter som nå sier: 
 

§ 7 
Medlemskontingent, spilleavgifter på klubbens spillekvelder og turneringsavgifter for 
spesielle turneringer som klubben på egen hånd arrangerer fastsettes av klubbens styre 
og betales innen den frist styret bestemmer. Styret fastsetter egen kontingent for 
medlemmer som ikke er registrert i NBF via NBK. 

 
Her fjernes medlemskontingent og ordlyden blir da: 

§ 7 
Spilleavgifter på klubbens spillekvelder og turneringsavgifter for 
spesielle turneringer som klubben på egen hånd arrangerer fastsettes av klubbens styre 
og betales innen den frist styret bestemmer. Styret fastsetter egen kontingent for 
medlemmer som ikke er registrert i NBF via NBK. 
 

I tillegg legges det til som et punkt under paragraf 12. 
 

§ 12 
Det skal avholdes årsmøte fortrinnsvis innen utgangen av mars, dog ikke senere enn 
15. april. Styret innkaller til årsmøte med 3 ukers varsel. Regnskap og årsberetning skal 
sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. 
 

På årsmøtet behandles: 
1. Styrets beretning. 
2. Regnskap i revidert stand. 
3. Fastsettelse av årskontingent. 
3. Innkomne forslag. 



4. Valg av styre i hht. § 8 
5. Valg av én revisor og én vararevisor. Begge velges med funksjonstid 2 år. 
6. Valg av valgkomité bestående av 2 representanter. De velges for ett år. 
 
Alle avstemninger, unntatt vedtektsendringer, avgjøres ved simpelt flertall. Alle valg hvor 
det er stilt flere enn ett forslag, avgjøres skriftlig. Ved stemmelikhet foretas omvalg 
mellom de to som har flest stemmer. Står stemmetallet fremdeles likt avgjøres ved 
loddtrekning. 
 
Forslag som ønskes behandlet skal være skriftlig formet og begrunnet, og må være 
innkommet til styret 2 uker før årsmøtet avholdes. 
 
Over årsmøtet føres protokoll som undertegnes av 2 valgte representanter.  
 
Fastsettelse av medlemskontingent legges til som et eget punkt. I tillegg presiseres det også 
at vedtektsendringer behandles på årsmøtet. Vi ønsker også å kopiere ordlyden fra NBF sitt 
forslag for innkalling til årsmøte og forslagsfrist siden vi ser den opprinnelige fristen er 
vanskelig å overholde. 
 

§ 12 
Det skal avholdes årsmøte fortrinnsvis innen utgangen av mars, dog ikke senere enn 
15. april.  
 
Begrunnet forslag til årsmøte kan fremmes av enkeltmedlem, årsmøtets 
oppnevnte komiteer og klubbstyret senest 1 uke før årsmøtet holdes. 
Fullstendig dagsorden, beretning, revidert regnskap, innkomne forslag og 
valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig senest 24 timer før 
årsmøtet settes. 
 

På årsmøtet behandles: 
1. Styrets beretning. 
2. Regnskap i revidert stand. 
3. Vedtektsendringer 
4. Fastsettelse av medlemskontingent for neste år. 
5. Innkomne forslag. 
6. Valg av styre i hht. § 8 
7. Valg av én revisor og én vararevisor. Begge velges med funksjonstid 2 år. 
8. Valg av valgkomité bestående av 2 representanter. De velges for ett år. 
 
Alle avstemninger, unntatt vedtektsendringer, avgjøres ved simpelt flertall. Alle valg hvor 
det er stilt flere enn ett forslag, avgjøres skriftlig. Ved stemmelikhet foretas omvalg 
mellom de to som har flest stemmer. Står stemmetallet fremdeles likt avgjøres ved 
loddtrekning. 
 
Over årsmøtet føres protokoll som undertegnes av 2 valgte representanter.  
 
Ny paragraf foreslås: 



§ 16 
To medlemmer av styret i fellesskap kan signere på vegne av klubben basert på 
årsmøtevedtak eller et styrevedtak. Signaturen skal bekrefte en beslutning som er 
dokumentert i protokoll. 
 
 

Sak 5: Innkomne forslag 
Forslag fra Finn Leiang: 
1) Vedtektsendring i klubbens vedtekter:  
- i § 7 strykes ”Medlemskontingenten”. 
 

Klubbvedtektene gjeldene for alle medlemsklubber: 
§ 1-2 Medlemskap og kontingent Klubben består utelukkende av personlige medlemmer som 
har betalt sin kontingent og æresmedlemmer. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet 
og inkluderer kontingenten til NBF. Medlemmer av klubben er automatisk medlemmer i NBF 
med de rettigheter og forpliktelser det innebærer. Styret i klubben skal innen 31. desember 
hvert år sørge for at alle som ønsker slikt medlemskap er medlem av klubben. 
 
I fellesvedtektene for bridgeklubbene står det at medlemskontingenten skal besluttes av 
årsmøtet.  
Det er det spesielt 2 gode grunner for: 
- NBF har som mål at medlemskontingenten skal holdes lav for å beholde størst mulig 
medlemsmasse.  
NBF’s medlemskontingent ble for noen år siden redusert, mens det ble økt spillavgift slik at 
man oppnår at det blir litt dyrere å spille, mens man beholder flere som medlemmer av NBF. 
Dette er NBF’s intensjon. 
- Flertallet av medlemmene i Nesodden BK har de siste årene spilt 0-1-eller 2 ganger årlig, og 
med tanke på å beholde disse som medlemmer bør medlemskontingenten holdes så lav som 
mulig. 

 
2) Forslag om at medlemskontingenten for standardmedlem senkes fra 400,- til 310,- for 
kontingentåret 2023. Alternativt settes ned til 350,- hvis klubben trenger egen inntekt fra 
medlemskontingenten. 
 

Dette innebærer at klubben krever inn samme kontingent som NBF har 
besluttet å kreve inn fra klubben i 2023 pr. hovedmedlem(kr. 310,-). 
Grunnene er nevnt over, og hvis klubbens økonomi er slik at man ser 
behov for å gå overskudd på medlemskontingenten kan den økes til f. 
eks 350,- Da vil man få et overskudd på kr: 4800,- hvis man har 120 
medlemmer og alle betaler inn. 

 
Styrets kommentar: Et flertall av medlemmene spiller nå flere kvelder og vi har ikke lenger så mange 
passive medlemmer. 400 kroner ansees å være en rimelig årsavgift. 
  



Sak 6: Valg 
Valgkomitéen har bestått av Finn Leiang og Per Olav Roksvaag. 
 

 
 

LEDER Rolf Sjødal På valg i 2024 

NESTLEDER (velges selv av styret  
ved konstitueringen) 

 

KASSERER Tonje Robberstad På valg i 2023 

STYREMEDLEM  Arild Olsson På valg i 2023 

STYREMEDLEM  Tor Erik Granum På valg i 2023 

STYREMEDLEM  Einar Visnes         (ny) På valg i 2024 

STYREMEDLEM  Dag Valla              (ny) På valg i 2024 

 

Revisor Finn Leiang          (ny) På valg i 2024 

Vararevisor Arvid Næss          (ny) På valg i 2024 

 

Valgkomité Finn Leiang Velges hvert år 

Valgkomité Per Olav Roksvaag Velges hvert år 


