
Årsmøtereferat, 2011 
 
Følgende dagsorden var sendt ut: 

1. Godkjenning av stemmeberettige og fullmakter 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Valg av møteleder og referent 
4. Styrets beretning for 2011 
5. Godkjenning av årsregnskap for foregående kalenderår 
6. Vedtak av budsjett 
7. Gjennomføring av bymesterskap 
8. Flytting av spillelokaler og spilleby 
9. Navneendring på klubben 
10. Champions league 
11. Interesse for miniseminar 
12. Vedtektsendring 
13. Medlemskontigent 
14. Valg 
15. Eventuelt 

1. Godkjenning av stemmeberettige og fullmakter 

Det var 9 stemmeberettigede medlemmer til stede, og 2 fullmakter 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 

3.Valg av møteleder, referent og to til å undertegne referatet 

Hans Kristian ble valgt til møteleder, Fay ble valgt til referent, Bjørn og Beate undertegner referatet 

4.Styrets beretning for 2011 

Styrets beretning godkjennes 

5.Godkjenning av årsregnskap for foregående kalenderår 

Regnskapet viser at Aabgk gikk med ett lite overskudd. Årsregnskapet godkjennes. 

6. Vedtak av budsjett 2012 

Budsjett for 2012 godkjennes, med merknad fra regnskapsfører om ønske av billigere bymesterskaplokaler. 

7.Bymesterskap 

Det avholdes inntil 12 mesterturneringer i 2012, hvorav to er forbeholdt bymesterskap. Bymesterskapet er 
planlagt 11. og 12. mai 2012. Gjennomføringen av dette vil følgende stå for: 

Fredag : Hans Kristian Gunhildstad 

Lørdag: Fay Kristin Danielsen 

8.Flytting av spillested 

Forslag til vedtak: 

Åsgårdstrand Backgammonklubb flyttes til Big Ben i Tønsberg. 

Bakgrunn: 



Det har over lengre tid vist seg at det er få spillere fra horten og Åsgårdstrand som møter på de ukentlige 
klubbturneringene, og at det er folk fra Tønsberg som er drivkraften bak klubben pr i dag, og som har det 
største potensialet. 

I tillegg har Åsgårdstrand backgammonklubb i lengre tid slitt med spill-lokaler i Åsgårdstrand. 

De har også vært en historisk lav kamp-aktivitet i 2011, det har tidvis vært svært få spillere på klubbens 
ordinære klubbkvelder. 

Oversik over aktivitet de sise 5 år: 

2007: 13 medlemmer- aktivitet: 729 kamper 

2008: 17 medlemmer- aktivitet: 998 kamper 

2009: 12 medlemmer- aktivitet: 1012 kamper 

2010: 26 medlemmer- aktivitet: 1145 kamper 

2011: 34 medlemmer- aktivitet: 711 kamper 

Vedtak: Klubben flyttes til Tønsberg. 11 for, 0 imot 

9. Endring av navn 

Forslag: 

1. Klubben bytter navn til Tønsberg Backgammonklubb 

2. Klubben beholder sitt gamle navn Åsgårdstrand Backgammonklubb ut 2012, før en evaluering og det 
foretaes ett eventuelt navnebytte fra år 2013 

Forslag nr 2 blir ensemmig vedtatt 

10. Champions League 

Forslag: 

Åsgårdstrand Backgammonklubb vil få tildelt 4-fire plasser i champions league neste sesong. Plassene fordeles 
etter følgende kriterier: (merknad 1) 

1. Den spilleren med flest poeng i åsgårdstrandligaen gjennom året (totalt vår og høst) 
2. Den spiller med flest mesterpoeng gjennom året. 
3. Den spiller med beste turneringsprestasjon gjennom året. (merknad 2) 

Merknad 1: 

Hvis en spiller ikke ønsker plassen, eller hvis en spiller allerede er kvalifisert gjennom et annet kriterie, tildeles 

plassen til neste spiller i forhold til kriteriet. Hvis klubben tildeles flere plasser enn antall kriterier, starter en på 
toppen av kriterielista igjen, dvs plass 4 tildeles etter kriterium 1. 

Merknad 2: 

Den som har vunnet en tittel tildeles plass først. Hvis ingen har vunnet tildeles en plass for finaletap. Hvis ingen 
har spilt finale, tildeles ingen plass etter dette kriteriet. 

Rangering av turneringer: 

1. VM 
2. NM 
3. Mestermøte 
4. Oslo open 



5. Andre internationale turneringer 
6. Champions league 
7. Bymesterskapene (rangeres innbyrdes etter antall deltagere) 

Forslag ensemmig vedtatt 

11.Miniseminar med Hall Skåra 

Medlemmene viser interesse for dette, og styret vil kontakte Hall for gjennomføring. Eventuell gjennomføring 
foreslåes å avholdes høsten 2012. 

12. Vedekter 

Styret presenterer følgende forslag til nye vedtekter: 

§ 1. Formål 

Åsgårdstrand Backgammonklubb (AaBgK) har som formål å tilby backgammonspillere i Vestfold en attraktiv 
samlingsplass for å konkurrere innen tankesporten Backgammon. 

§1-1 
I tillegg til disse vedtekter plikter AaBgK å rette seg etter NBgFs vedtekter, samt lovlig fattede vedtak og 
administrative forføyninger tatt av NBgFs organer og representanter. 

§ 2 Medlemskap 

§2-1Krav til medlemskap 
Alle som deltar på klubbens turneringer må være medlem av AaBgK eller NBgF. Dette kravet trer imidlertid 
først i kraft når en spiller totalt har deltatt på tre offisielle turneringer inneværende år. 

§2-2 Kontingent 
Medlemskapet koster 150 kroner og er gyldig i et kalenderår. Medlemskap i AaBgK omfatter også medlemskap i 
NBgF. 

§2-3 Innmelding 
Medlemskap tegnes ved å betale kontingent direkte til en representant fra klubbens styre. Det kan også 
innbetales til klubbens konto nr. 1503.23.76824. 

§3. Medlemmers ansvar 

Medlemmer skal være imøtekommende mot nye spillere og generelt oppføre seg slik at de er med på å skape 
et godt miljø i klubben. 

§3-1 Generell oppførsel 
Spillere som ved enkelthendelser oppfører seg på en måte som undergraver målsetningen om et godt 
klubbmiljø skal få en muntlig advarsel. Ved tredje advarsel utestenges spilleren i 1 år. 

§3-2 Legale rusmidler 
Selv om det serveres alkohol på klubbens arrangementer er spillere ansvarlige for å sørge for at beruselsen 
ikke er til sjenanse for andre. Spillere som ikke klarer å kontrollere sitt alkoholinntak og åpenbart sjenerer 
andre spillere skal bortvises av turneringslederen. Dersom spilleren aksepterer turneringslederens beslutning 
om bortvisning uten oppstyr vil spilleren ikke få ytterligere straff, ellers er straffen 3 måneders utestengelse. 

§3-3 Illegale rusmidler 
Spillere som er påvirket av eller i besittelse av illegale rusmidler i klubben vil automatisk utestenges i 1 –ett- 
år. Turneringslederen utnevnt av styret er i sin fulle rett til å utestenge spillere etter denne bestemmelse 
dersom han med rimelig sikkerhet kan fastslå at spilleren er påvirket av illegale rusmidler, eller dersom han ser 
en spiller som er i besittelse av illegale rusmidler. 

§4. Styret 

Styret skal ha minimum 3 medlemmer inkludert en leder. Styret velges for et år ad gangen på klubbens 
årsmøte. 



§4-1 Generelt om styret 
Styret er ansvarlig for å videreutvikle tilbudet til medlemmene, samt administrere driften i tråd med klubbens 
vedtekter og øvrig reglement. 

§4-2 Deltakelse i Landsrådet 
Lederen er klubbens representant i landsrådet. Med det følger en plikt til å delta aktivt i landsrådets diskusjoner 
og avstemninger for å ivareta klubbens interesser ovenfor forbundet. 

§4-3 Turneringsledelse 
Styret skal sørge for at turneringer i klubben har en turneringsleder som er inneforstått med gjeldende 
turneringsreglement. 

§4-4 Økonomi 
Kassereren skal fortløpende føre kassadagbok for klubbkassens inn- og utbetalinger, med mindre NBgFs 
økonomisjef påtar seg oppgaven. Ved avslutning av regnskapsåret skal resultatregnskap og balanseregnskap 
utarbeides. 

§5 Turneringer 

Alle turneringer i AaBgK reguleres av NBgFs turneringsreglement. 

§5-1 Klubbturneringer 
Vanlige klubbturneringer kan variere noe fra gang til gang avhengig av antall deltakere, men skal ikke være i 
strid med NBgFs turneringsreglement. 

§5-2 Klubbturneringer med mesterturneringsstatus 
Mesterturneringer reguleres i tillegg til NBgFs turneringsreglement av ”Regler for mesterturneringer” 

§6. Årsmøte 

Klubbens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet legger føringer for styrets arbeid neste periode. 

§6-1 Innkalling 
Årsmøtet avholdes i forbindelse med årets klubbmesterskap. Lederen i klubben innkaller til årsmøte senest 1 
måned før den skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest siste 
spilledag før årsmøtet. 

§6-2 Avvikling 
Kun medlemmer av AaBgK har møte-, tale- og stemmerett, med medlem menes de som er registrert som 
medlem eller har vært registrert som medlem siste kalenderår. Sittende leder fungerer som dirigent på 
årsmøtet. 

Dagsorden for årsmøtet: 
1) Valg av møteleder og referent 
2) Nedtegning av frammøtte og opptelling av stemmeberettigede 
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden 
4) Styrets beretning 
5) Regnskap og budsjett 
6) Inkomne saker 
7) Vedtektsendringer 
8) Kontingentfastsettelse 
9) Valg 

Det skal velges i denne rekkefølge: 

A) Leder 
B) Nestleder 
C) Kasserer 
D) Styremedlemmer 

Årsmøtereferat og godkjent årsrapport skal av lederen gjengis på klubbens hjemmeside. 

§7. Vedtektsendringer 



Endringer av disse vedtekter kan bare foretas av årsmøtet. Endringsforslagene må ha 2/3 av de avgitte 
stemmer. Dersom vedtektene ikke er tilstrekkelige og endring er påkrevd før årsmøtet kan styret kalle inn til 
ekstraordinært årsmøte. 

Forslag: Punkt 3-3 utgår. Punkt 3-1 utvides med følgende setning; Turneringsleder har full rett til å bortvise 
spillere fra lokalet dersom de er til sjenanse for andre spillere. 

Forslag og nye vedtekter for klubben gjennomgås og godkjennes med 7 mot 2 stemmer. 

13. Medlemskontigent 

Medlemskontigent forblir 150,- pr kalenderår i 2012 

14. Valg 

Forslag til styre: 

Leder: Hans Kristian Gunhildstad, for 2 år 
Nestleder: Jorunn Beate Siglen, for 1 år 
Kasserer: Alf Henning Brekkevik, for 1 år<br< styremedlemmer:="" sven="" erik="" løvlie,="" for="" 2="" 
år="" og="" yaghoub="" ghabeli,="" år 

 Nytt styre vedtas enstemmig</br<> 

15.1 Premier gjeninnføres på klubbkvelder 

20 kr til klubben og 30 kr til premier vedtas med 7 mot 2 stemmer 

15.2 Konkurransen med Drammen Backgammonklubb fullføres. 

Beate får enstemmig fullmakt til å kontakte Drammen for gjennomføring. 

15.3 Avholdelse av bymesterskap 

7 for åsgårdstrand hotell, 2 stemmer blankt. 

Tønsberg 23.02.2012 

Fay Danielsen 
Referent 

 


