Referat Årsmøte i Bergen Brettspillklubb 05.02.2014
Møtets varighet: fra 1800-1848
Antall stemmegivende tilstede: 9

1. Valg av møteleder og referent
Rune ble valgt til møteleder. Arvid meldte seg som referent

2. Årsmelding fra styret
Her er stikkord fra Christians gjennomgang av året som gikk:
• 42 medlemmer (ned fra 54)
10 under 26
• Oppmøtesnitt ca. 13
• Spillkvelder
• Nytt rom
• Arrangementer:
o Spilling Folkens
o Spilldag på våren
o Pizzadag på Aspendos
o Puerto Rico-turnering på Bergen spillfestival (4 oppmøtte)
o Nordisk spilldag (sammen med RegnCon)
o Pizzadag høst
o Strategispillkveld BSF

3. Godkjenning av Regnskap
Det ble en kjapp gjennomgang av de ulike punktene på regnskapet med mulighet å stille
spørsmål og komme med kommentarer. Ingen kommentarer ble tatt opp. Enstemmig godkjent
regnskap

4. Vedtektsendringer
Det var ikke sendt inn noen forslag til vedtektsendringer

5. Styrevalg
Christian stilte til gjenvalg som styreleder som eneste kandidat. Ble godkjent av alle tilstede
Guro og Arvid stilte som kandidater for styremedlemmer, enstemmig godkjent.

6. Budsjett for 2014
Det var et par spørsmål om enighet ved kjøp av spill og forbruket på sosiale aktiviteter, men
det ble ikke fremsatt noen konkrete forslag til endringer av budsjett. Det fremlagte
budsjettforslaget ble godkjent

7. Idémyldring: sosiale aktiviteter
Herunder følger forslag til sosiale aktiviteter klubben kan arrangere i det inneværende år.
•
•
•
•
•
•
•

Loppemarked med brettspill (foreslått å holdes i April/Mai)
Promotering av klubben i forbindelse med studiestart for å verve yngre
medlemmer til klubben/ det oppfordres til å rekruttere studenter
Undersøke mulighet for å promotere på Bokhandel eller Bibliotek
Engasjere oss i nytt prosjekt for arkitektstudenter der det skal bygges
ungdomsrettet rom på biblioteket
Forslag om flere spilldager. Forslaget lød på 4 ganger i år.
Bruke flere kulturhus i byen for å arrangere brettspilling
Det ble ytret et ønske om flere arrangementer enn tidligere år.

8. Eventuelt
Ingenting på eventuelt

