Referat årsmøte Bergen Brettspillklubb 08.02.2012
8 betalende medlemmer var tilstede på årsmøtet for Bergen Brettspillklubb. Møtet startet kl. 18.00.

1. Valg av møteleder og referent
Styret foreslo Erlend Os som møteleder og Rune Berge som referent. Dette ble vedtatt ved
akklamasjon

2. Årsmelding fra styret
Christian orienterte om klubbens aktiviteter i 2011.
Klubben hadde 28 medlemmer per 31.12.2011, med et gjennomsnittelig oppmøte på 12 per kveld.
Oppmøtet falt litt utover året, men ble toppet av rekordoppmøtet på juleavslutningen. Det har vært
avholdt spilling hver onsdag med unntak av feriene.
Klubben har arrangert spilling på biblioteket siste lørdag hver måned, utenom feriene. Oppmøtet har
vært labert, og stort sett ingen ikke-medlemmer. Styret ønsker ikke å videreføre de faste
spillkveldende på biblioteket, men ønsker å fortsette samarbeidet i en eller annen form.
Andre arrangementer klubben har hatt:
–

NM i Settlers of Catan (26 deltakere)

–

Dominion-turnering (26 deltakere) og åpen spillkveld på Bergen spillfestival

–

Åpen brettspilldag med gratis pizza en lørdag i november. Ingen ikke-medlemmer kom.

Klubben deltok ikke på Nordisk Spilldag i 2011 da det kolliderte med et annet arrangement
(SpilleTrille)

3. Godkjenning av regnskap
Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent.

4. Vedtektsendringer
Ingen vedtektsendringer var meldt inn på forhånd slik vedtektene krever.

5. Valg av leder og styremedlemmer
Eneste kandidat til ledervervet var Christian Berge. Han ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Til de to vervene som styremedlemmer stilte følgende personer: Arvid Veivåg, Hugo Bergtun og
Rune Berge. Det ble dermed avholdt lukket avstemming i henhold til vedtektene.
Stemmefordelingen ble som følger: Arvid 6 stemmer, Hugo 3 stemmer, Rune 5 stemmer. Styret for
2012 består dermed av Christian Berge (leder), Arvid Veivåg og Rune Berge.

6. Tidspunkt for klubbkvelder
Dette var opprinnelig satt opp på sakslisten fordi en ønsket å vurdere muligheten for å bytte til en
annen kveld der det er flere rom ledig på Nordnes Bydelshus, for å få bedre plass. Men det per i dag

er det ikke noen kvelder med flere ledige rom tilgjengelig lenger, så det er ikke mulig.
Det ble likevel foreslått å endre dag fra onsdag til mandag da dette er en dag som passer bedre for
noen, og med håp om at det er mindre støy fra andre brukere av huset den dagen. Dette ble nedstemt
med 5 mot 2 stemmer.

7. Skapsituasjonen
Klubbens skap er snart fulle, og vil antakeligvis bli sprengt etter innkjøpene for 2012 er gjort. Det
ble foreslått to tiltak for å få bedre plass.
1. Klubben skal kvitte seg med lite brukte spill. Dette skal avgjøres på en demokratisk måte
som inkluderer klubbens medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
2. Klubben skal slutte å oppbevare spill for RegnCon.
Forslaget ble nedstemt med 5 mot 2 stemmer.

8. Kjøpe flere T-skjorter
Styret ønsket å lodde stemningen for innkjøp av flere T-skjorter med klubb-logo. Dette var det
interesse for, og det ble enstemmig vedtatt at styret skal organisere dette.

9. Budsjett 2012
Styret hadde på forhånd satt opp et forslag til budsjett for 2012. Dette ble enstemmig vedtatt.

10. Eventuelt
Det ble fremmet ønske om at klubben bør bli bedre å markedsføre seg. Følgende forslag til tiltak
som styret bør se på ble framsatt:
1. Mulighet for å henge opp plakat eller legge ut brosjyrer i bokhandlere som selger brettspill,
utenom Outland der klubben markedsfører seg i dag.
2. Mulighet for større/mer synlig plakat på Outland
Arild har mulighet til å arrangere brettspilldag i borettslaget han bor i, og ønsket å få med klubbens
medlemmer på dette. Borettslaget stiller med gratis lokaler i Åsane. Det var enighet om å prøve å få
til et slikt arrangement en helg i midten av april.
Erlend informerte om at han kommer til å arrangere en brettspillfestival i Førde 17. - 19. august og
oppfordret klubbens medlemmer til å delta.
Årsmøtet ble hevet kl. 19:06.

