ÅRSMØTE BERGEN BACKGAMMON CLUB
14.12.2005
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nedtegning av fremmøte, opptelling av stemmeberettigede
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styrets beretning
Regnskap
Innkomne saker
Vedtektsendringer
Kontingentfastsettelse
Valg

Årsmøte
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Fremmøtte og stemmeberettigede medlemmer var 15.
Øistein Hauge ble valt til møteleder, Elias Kritikos til referent.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Formannen ga årsreferatet.
"Vi hadde en nedgang som klubb i fjor, men har opplevd økt interesse den siste tiden,
og det har alt i alt vært et bra år for klubben. I tillegg var BBgC suverene i NM, der
blant annet Øystein Pettersen ble norgesmester, og Robert Emil Leistad vant
mellomklassen. Styret har samarbeidet fint, og det har ikke vært vesentlige problemer
vi ikke har klart å løse".
Bortsett fra en annonse og innkjøp av terninger, hadde BBgC ikke noen utgifter i
2005. Klubben har fungert uten kasserer, og forbundet har hatt kontroll over
klubbens konto. I 2006 forventes det et overskudd på ca 1000. Andre saker som ble
tatt opp i denne forbindelse var:
Bør vi ha flere brett på begge spillestedene? Vemund Snartland sier at dette
ikke er vanlig i backgammonmiljøet, der regelen BYOB (Bring Your Own
Board) bør gjelde. Svein Ottosen sier seg villig til å sponse klubben med to
nye brett. I tillegg foreslår Robert at klubben tar 20-30 kroner ekstra i
turneringsavgift en gang i måneden for kjøp av nye brett. Dette blir vedtatt.
Budsjett for 2006 er laget av Vemund Snartland, og er nestformannen i
hende.
Regnskap og budsjett godkjennes
Innkomne saker:
Ingen inkomne saker.
Ingen vedtekstsendringer
Kontingentfastsettelse.
Det vedtas at kontingenten for 2006 står uforandret på 150,-.
Valg.
Til formann er Hege Vevle foreslått . Hun blir enstemmig valgt. Elias Kritikos er
foreslått til å fortsette som nestformann. Han blir også enstemmig valgt. Til
styremedlemmer foreslås Rune Færevåg, Robert E. Leistad og Eli Stangeland. Alle ble
enstemmig valgt.

Bergen 10.01.2006
Elias Kritikos (referent)

