
Dagsorden og referat for årsmøte: 211116 

Styret: Leder Yvonne, styremedlem Håvard, Kasserer Tor Magne, Revisor Vemund 

 

1 Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede 
Fremmøtte: Cathrine Fosse + Styret. Vemund pr tlf 
 
2 Valg av møteleder og referent 
Yvonne, begge deler 
 
3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Godkjent 
*Siden veldig få møtte opp (og det har vært diskutert i forkant) syns vi et Årsmøte 

egentlig burde vært lagt til starten på et år, ikke slutten. Vi ble derfor enige om at 
fremover skal vi gjennomføre et budsjett-/klubbmøte medio november og Årsmøte 
innen april hvert år. Vi vil gjennomgå dette referatet på neste møte. 

 
4 Styrets beretning 
 
Siden november 2015 har mye blitt endret i BBgC vedrørende økonomi: 
- Egne kontoer 
- Brønnøysund 
- Grasrotandelen 
- Vipps 
- Sluttoppgjør fra NBgF (ref tidligere MT gjeld) 
- 10 nye brett kjøpt inn (+1 sponset) 
 
(se på budsjett og resultatregnskap fra 2015) - Godkjent med de tall som står der 
 
Revisor Vemund har ingen anmerkninger til balansen i klubben. Økonomien er god. 
 
Det har vært en omfattende snuoperasjon som har ført til en god økonomi og dobling av 
medlemstallet. En skikkelig positiv utvikling som må videreutvikles inn i 2017. 
 
Annet:  
- 40 medlemmer 
- nye vedtekter, 1 utestengelse av medlem 
- Bymesterskap 
- NM  
 
Spillaktivitet: 

Matchaktivitet 2016 
Tønsberg Backgammonklubb (AABGK)  808  
Bergen Backgammonklubb (BBGC)  1264  
Bodø Backgammonklubb (BBGK)  479  
Drammen Backgammonklubb (DBGK)  714  
Haugesund Backgammonklubb (HABK)  226  
Ishavsbyen Backgammonklubb (IBGK)  13  
Norges Backgammonforbund (NBGF)  353  
Nesodden backgammonklubb (NBK)  943  
Oslo Backgammonklubb (OBGK)  2269  
Privatkamper (PRIV)  234  
Stavanger Backgammonklubb (SBGK)  1064  
Trondheim Backgammonklubb (TBGK)  188  
Totalt 8555 

 
 

Matchaktivitet 2015 
Tønsberg Backgammonklubb (AABGK)  549  
Bergen Backgammonklubb (BBGC)  835  
Bodø Backgammonklubb (BBGK)  513  
Drammen Backgammonklubb (DBGK)  885  



Haugesund Backgammonklubb (HABK)  303  
Ishavsbyen Backgammonklubb (IBGK)  43  
Norges Backgammonforbund (NBGF)  405  
Nesodden backgammonklubb (NBK)  598  
Notodden backgammonklubb (NOBGK)  144  
Oslo Backgammonklubb (OBGK)  3266  
Privatkamper (PRIV)  736  
Stavanger Backgammonklubb (SBGK)  1092  
Trondheim Backgammonklubb (TBGK)  82  
Totalt 9451  

 
Vi har de siste 7 år lagt på ca 800, mens i 2007 hadde vi også 1292 
Veldig bra aktivitet! 2016 kan bli ny rekord? 
 
Den siste mnd har vi gjennomført ”Månedens Berger” og 2 Nettturneringer. Begge har 
fungert veldig bra og vi vil fortsette med de begge. Det eneste er at dagen vi arrangerer 
Nettturnering må endres til for eksempel onsdag eller fredager. Ref tilbakemeldinger vi har 
fått fra andre klubber om at de ønsker stille, men torsdagen er en dårlig dag. 
 
 
5 Regnskaper og budsjett 
*se notat punkt 3 
 
6 Innkomne saker 
*se notat punkt 3 
 
7 Vedtektsendringer 
*se notat punkt 3 
 
8 Kontingentfastsettelse 
*se notat punkt 3 
 
9 Valg 
*se notat punkt 3 
 
 
  

 
 


