
Referat fra Åsgårdstrand Backgammon klubb, AaBgK, 
08.02.13 

 

Sak 01/12 

Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter. 

Enstemmig vedtatt, 9 stemmeberettigede tilstede. 

 

Sak 02/12 

Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Sak 09/12 behandles som siste sak. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 03/12 

Velg av møteleder, referent samt to til undertegnelse av referat 

Hans Kristian Gunhildstad enstemmig valg til møteleder 

Maria Holtung enstemmig valgt til referent. 

Beate Siglen og Bjørnar Bugge underskriver referatet 

 

Sak 04/12 

Styrets årsberetning 

Årsmøtet tar denne til orientering. Ligger vedlagt. 

 

Sak 05/12 

Godkjenning av årsregnskap foregående kalenderår 

Enstemmig godkjent 

 

Sak 06/12 



Vedtak av budsjett 2013 (vedlagt) 

Budsjettet enstemmig vedtatt med følgende endringer: 

1) Avgiftene ved mesterturneringer endres til selvkost, dvs. AaBgK tar ikke inn egen avgift ved 
disse turneringene 

2) Avgift ved bymesterskapet settes til 100,- som fast avgift. Klubben kan utover dette legge til 
avgifter som dekker eventuelle kostnader knyttet til arrangeringen. 

 

Sak 07/12 

Navneendring og spillsted 

Forstsatt spillested på Big Ben, Tønsberg enstemmig vedtatt. 

Eventuell endring av klubbens navn utsettes med ett år, og konsekvensanalyseres med tanke på 
kostnader og eventuelle vansker i forhold til Norges Backgammon Forbund, NBGF. Forslaget 
vedtatt mot to stemmer. 

 

Sak 08/12 

Spillere som forlater en turnering etter kun en spilt kamp, vil ikke få den neste kampen registrert 
som tap. Det oppfordres til at spillere likevel søker å få kampene sine spilt. 

Vedtatt mot en stemme. 

 

Sak 10/12 

Kontingenten for medlemskap endres ikke. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 11/12 

Konkurransen med Drammen Backgammon Klubb, DbgK, søkes gjenopptatt.  

Beate Siglen får ansvaret med å invitere DbgK i løpet av høsten. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 12/12 



AaBgK forespør Hall Skåra om gjennomføring av miniseminar om kubebruk. Utgifter til transport 
og mat til Skåra dekkes over klubbkassa og via seminaravgift på 50,-. Dersom AabgK får innvilget 
medlemspleie fra NBGF dekkes utgiftene via denne.  

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 13/12 

Opprinnelig forslag fra Sven Eldar Malvåg erstattet med fellesforslag: 

Turneringsleder skal ha fokus på å avvikle turneringer innen klokken 23:00, og ved tvil skal single 
cup brukes, da denne turneringsformen erfaringsmessig tar kortest tid. Klokker skal brukes i 
større grad enn i dag, og samtlige mesterturneringer skal gjennomføres med klokke.  

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 14/12 

Onsdag videreføres som spillekveld for klubbturneringer. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 15/12 

Lokaliteten for bymesterskapet endres fra Åsgårdstrand til Tønsberg. 

Nedstemt med 6 stemmer avgitt for å beholde Åsgårdstrand, 3 for Tønsberg. 

 

Sak 09/12 

Valg av styre i AaBgK: 

Forslag til vedtak: 

Leder: Hans-Kristian Gunnhildstad (1 år) 

Nestleder: Jorunn Beate Siglen (2 år) 

Kasserer: Alf Henning Bekkevik (2 år) 

Styremedlem Yaghoub Ghabeli (1 år) 

Styremedlem Bjørnar Bugge (1 år) 

 



Nytt styre valgt ved akklamasjon 

 

 

 
 
 
 
 

 


