
Referat fra årsmøte for 2013 i Åsgårdstrand 
Backgammonklubb, 8. februar, 2014 
 

Sak 01/13 

Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter. 

Enstemmig vedtatt, 6 stemmeberettigede til stede og 3 fullmakter. 

 

Sak 02/13 

Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 03/13 

Velg av møteleder, referent samt to til undertegnelse av referat 

Hans Kristian Gunhildstad enstemmig valg til møteleder. 

Beate Siglen enstemmig valgt til referent. 

Yaghoub Ghabeli og Alf Henning Bekkevik underskriver referatet 

 

Sak 04/13 

Styrets årsberetning. 

Årsmøtet tar denne til orientering. Ligger vedlagt. 

 

Sak 05/13 

Godkjenning av årsregnskap foregående kalenderår. 

Enstemmig godkjent 

 

 

 

 



Sak 06/13 

Vedtak av budsjett 2014 (vedlagt) 

Budsjettet enstemmig vedtatt med følgende endringer: 

1) Avgift ved ordinære klubbturneringer fjernes (se sak 07/13) 
2) Avgift ved mesterturneringer settes til kr. 50,- hvor kr. 20,- går til klubb og kr. 30,- går til 

NBgF (se sak 07/13) 
3) Medlemsavgiften økes med kr. 50,- til kr. 215,- fra 2015. Støttemedlemskap i klubben økes 

tilsvarende (se sak 08/13)  

 

Sak 07/13 

Heretter innbetales kr. 20,- til klubb og kr. 30,- til forbund på mesterturneringer, mens deltakeravgift 
og premier fjernes på ordinære klubbturneringer.  Vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 

Sak 08/13 

Medlemskontingenten økes med kr. 50,- til kr. 215 pr. år (fra 2015). Enstemmig vedtatt.  
Støttemedlemskap økes tilsvarende. 

 

Sak 09/13 

Klubben opprettholder navnet Åsgårdstrand Backgammonklubb.  Nedstemt med 7 mot 2 stemmer. 

 

Sak 10/13 

Klubben bytter navn til Tønsberg Backgammonklubb dersom kostnad er under kr. 500,-. Vedtatt 
enstemmig. Om dette koster mer enn kr. 500,-, innkalles det til ekstraordinært årsmøte.   

 

Sak 11/13 

Alle Bymesterskap arrangeres i Åsgårdstrand, andre turneringer i Tønsberg. Enstemmig nedstemt. Det 
ønskes ikke at det er en binding til et sted for hvor de ulike turneringer skal arrangeres. 

 

Sak 12/13 

Bymesterskap 2014 arrangeres i Åsgårdstrand. Vedtatt med 5 mot 4 stemmer.  

 



Sak 13/13 

Avgjørelser rundt hvor Bymesterskap skal arrangeres delegeres til styret. Nedstemt med 5 mot 4 
stemmer. 

 

Sak 14/13 

Styret ser etter nytt spillested i Tønsberg. Det forutsettes gode lysforhold og åpningstid til minimum 
kl. 23.30 på spillekveldene.  

To stemmeberettigede for forslaget. Det jobbes imidlertid kontinuerlig med å arrangere 
klubbturneringer på egnet sted. 

 

Sak 15/13 

Det innføres obligatorisk klokkebruk på turneringer. Unntak gjøres for nybegynnere. Det spilles med 
90 sek. i banken per poeng og 12 sek. per trekk.  Enstemmig nedstemt. 

 

Sak 16/13 

Alle turneringer i klubbøyemed gjelder for ligapoengene, også mesterturneringer.  Vedtatt ved leders 
dobbeltstemme. 

 

Sak 17/13 

Valg av styre i AaBgK: 

Forslag til vedtak: 

Leder: Hans-Kristian Gunhildstad (2 år) 

Nestleder: Jorunn Beate Siglen (1 år) 

Kasserer: Alf Henning Bekkevik (1 år) 

Styremedlem: Yaghoub Ghabeli (1 år) 

Styremedlem: Bjørnar Bugge (1 år) 

 

Styret valgt ved akklamasjon 

 



Nøtterøy, 9. mars, 2014 
Beate Siglen 
Referent 

 

 


