
Referat  årsmøte  Trondheim  Backgammonklubb  2017 

Trondheim Backgammonklubb avholdt sitt første årsmøte, kombinert med stiftelsesmøte 
torsdag 19. oktober klokka 17:00. 

Agenda og foreslåtte vedtekter ble sendt ut til alle medlemmer 2 uker før møte, ingen 
kommentarer eller nye saker kom inn. 

 

1. Nedtegning av frammøtte og opptelling av stemmeberettigede 

Frammøtte: Nasim Dadgostar, Kurosh Bozorgebrahimi, Vidar Osen, Lene Thuseth. 

Alle 4 er stemmeberettigede.  

Kristian Skarbø og Eirik Åm har gitt Nasim fullmakt. 

 

2. Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen. 

Sittende leder (Nasim) er automatisk ordstyrer. Lene er referent. Kurosh og Vidar ble valgt til å 
signere protokollen. 

 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten innvendinger. 

 

4. Valg av styre 

Vi har lagt fram et forslag på styre, ingen nye forslag eller innvendinger har kommet inn. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

a. Forslag: 
Leder og økonomiansvarlig: Nasim Dadgostar 
Nestleder og sekretær: Lene Thuseth 
Styremedlem: Espen Ellefsen 
Varamedlem: Kristian Skarbø 
 

5. Godkjenning av vedtekter 

Vedtektene har blitt sendt ut til alle medlemmene. Ingen innvendinger eller kommentarer har 
kommet inn. Vedtektene ble enstemmig vedtatt som godkjent. 



6. Budsjett for 2018 

Beskrivelse  Kredit  Debet 

Medlemskontingent 100 x 15    1.500,- 

Meetup unlimited x 12 mnd  500,-   

Diverse utstyr (brett, terninger, scoreboards etc)  1.000,-   

SUM  1.500,-  1.500,- 

TOTALT    0,- 

 

Budsjettet ble lagt fram og enstemmig vedtatt. 

 

7. Endring av kontingent fra 165 kr til 265 kr fra 2018. 

Den nåværende årsavgiften til TBgK er på 165 kr, hvorav hele beløpet går til forbundet. Med 
inspirasjon fra andre klubber har vi lagt fram et forslag å øke kontingenten til 265, hvor 100 kr 
per medlem vil gå til selve klubben. Disse pengene kan brukes til promotering, utstyr og annet. 

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt, og kontingenten vil økes fra 2018. 

 

8. Innkomne saker 

a. Vipps 
Ved registrering i Frivillighetsregisteret og oppretting av bedriftskonto som overføres til 
organisasjonen, vil vi også kunne søke om egen Vipps. Denne kan brukes til innbetaling på 
turneringskvelder, og til enkel påmelding til NM. Det ble lagt fram forslag om å søke på 
dette. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

b. Promotering/markedsføring 
Vi betaler for øyeblikket ca 25 kr ($2.99 USD) per måned for meetup-abonnementet. 
Denne har til nå blitt betalt av Lene, men må i fremtiden betales av klubben. Gruppen har 
per i dag 43 medlemmer! Nåværende plan godtar kun 50 medlemmer, oppgradert plan 
koster ca 40 kr per mnd ($4.99 USD). 
 
Det ble vedtatt at vi skal oppgradere meetup-planen så vi kan ha flere medlemmer. 
 






