Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010
Tilstede: Christian, Rune, Kim, Erlend, Kristian, Arvid, Ólafía, Bo.

1.

VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Rune ble valgt til møteleder. Kim ble valgt til referent.
2.

ÅRSMELDING FRA STYRET

Christian innledet årsmeldingen med å trekke frem noen nøkkeltall for 2009: I alt hadde
klubben 22 medlemmer totalt. Av disse var 16 under 26 og 6 over. I gjennomsnitt stilte 8,9
brettspillere per kveld, og høyeste og laveste oppmøttetall for året var 16 og 2. Snittet hadde
gått noe opp fra året før, mens oppmøtet generelt hadde vært bedre i høstsemesteret enn i
vårsemesteret. Kim konkluderte på basis av disse tallene at året sett under ett må betraktes
som en suksess, da oppmøttestatistikken tilsier at man nå kan forvente seg å fylle to bord per
kveld uten problemer.
Klubben hadde også avholdt flere arrangementer i løpet av året som hadde gått.
I februar hadde man avholdt en såkalt Åpen Brettspilldag på en lørdag, der også publikum var
invitert til å bli med. Totalt 10 personer kom innom i løpet av dagen, klubbmedlemmer
inkludert.
I juli arrangerte klubben på nytt NM i Settlers (SNM), denne gangen i direkte samarbeid med
Bergen Spillfestival (BSF); BBK sørget for organiseringen, mens BSF ordnet lokalene. SNM
2009 hadde 14 deltakere, og sett i forhold til de 30 deltakerne SNM hadde i 2008 var dette en
liten skuffelse.
I november deltok BBK på Nasjonal Spilldag (NSD). NSD er et samarbeidsprosjekt mellom
Hyperion og mange av landets bibliotek. Formålet med dagen er å sette fokus på mangfoldet
av spill som finnes. BBK sørget for brettspilling både på hovedbiblioteket i sentrum og på
filialen i Loddefjord. I tillegg til frispilling ble det også arrangert tre turneringer i løpet av
dagen i spillene Ubongo, Zack & Pack og Settlers fra Catan. Tilslutningen var akseptabel,
men besøksgruppen bestod i hovedsak av barn rundt 10 år – ikke akkurat BBK’s foretrukne
målgruppe.
For å markere utgangen av spillåret arrangerte klubben en juleavslutning. Her sørget styret for
hjemmelagde pepperkakemeeples og varm gløgg, samt et juletre dekorert med fargerike
meeples! I alt 10 personer møtte opp på årets siste spilling.
Avslutningsvis nevnte Christian at økonomien hadde tatt seg kraftig opp i løpet av 2009, og at
klubben nå hadde et stort overskudd til disposisjon. En følge av dette er at kontigenten for
2010 er blitt satt ned.
3.

REGNSKAP

Regnskapet ble godkjent.
Erlend ønsket å vite hva posten ”Ettergitt husleie” under kostnader i resultatregnskapet
rommet. Christian forklarte at dette er husleie som kommunen hadde valgt å ettergi.
Kim ønsket å vite hva posten ”Gjeld til medlemmer og deltakere” under balansen innbefattet.
Christian forklarte at dette var var penger klubben hadde fått inn i form av forhåndsbetalt
kontigent og diverse utestående krav for utlegg.

4.

VEDTEKTSENDRINGER

Ingen vedtektsendringer ble foreslått.
5.

ARRANGEMENTER 2010

Styret presenterte de sine ideer for arrangementer for 2010:
 Settlers-NM 2010
 Dominion-turnering i samarbeid med Vennerød forlag
 "Spillklubb-duell"
 Nasjonal spilldag 2010
 Juleavslutning
Alle disse forslagene ble godt mottatt.
Klubben har allerede to års erfaring med å arrangere SNM. Klubben har mange nok Settlerseksemplarer allerede, lokalene lett tilgjengelig, samt at en dedikert hoveddommer, Ruben,
allerede står parat til å påta seg jobben igjen. I tillegg har Norstar (importøren av Settlers) til
nå vært en veldig gavmild sponsor. Det er altså lite som står i veien for å arrangere
mesterskapet på nytt. Det var diskusjon om hvilke dato man bør legge mesterskapet til. Siden
VM blir arrangert i august, ble det ansett for hensiktsmessig å arrangere det før sommeren slik
at vinneren ville få tid på seg til å arrangere reiseplanene sine om dette skulle bli aktuelt. BSF,
som tidligere har vært klubbens samarbeidspartner om SNM, arrangeres i begynnelsen av
august. Det blir derfor uaktuelt for klubben å samarbeide igjen siden dette kommer for tett på
VM. Dog var det enighet om at klubben bør arrangere et eller annet i forbindelse med
festivalen, men altså ikke SNM 2010 av praktiske åsyn.
Vennerød forlag, som også har bidratt med anmeldereksemplarer til klubben, har uttrykt
ønske om at klubben skal arrangere en Dominion-turnering i forbindelse med lanseringen av
Dominion på norsk. Dette ble godt mottatt, men Erlend påpekte at klubben bør stille noen
krav for å gjennomføre arrangementet, slik som at klubben mottar turneringseksemplarer og
kanskje i tillegg en eller annen form for økonomisk støtte til lokaler og markedsføring.
Klubbens styre ønsker også å arrangere en såkalt spillklubbduell mellom BBK og andre
spillklubber i Bergen. Man ser for seg at arrangementet kan bidra til å styrke miljøet og
kryssrekrutteringen mellom klubbene.
Det blir sikkert en ny NSD, og BBK får nok igjen tilbud om å være med. Arrangementet i
2009 levde ikke opp til forventningene, men klubben kan stille igjen for promoens skyld.
Det var stor enighet om at klubben bør gjøre juleavslutning til et fast innslag, for slik å runde
av spillåret på en fin måte.
Christian fremmet et forslag fra et fraværende medlem om at klubben kan arrangere en
spillhelg. Dette forslaget ble nedstemt da man mente at det ville bli for mye organisering.
Dessuten finnes det allerede mange etablerte festivaler og eventer, slik at en ny event vil
kanskje bli overflødig. Christian poengterte dette med at noen bekjente hadde forsøkt å starte
en ny spillfestival, men at dette hadde gått med underskudd. Rune mente dog at en festival
ville la seg gjennomføre rent økonomisk. Et alternativ kunne være å arrangere åpen spilling
under BSF.
Bo fremmet forslag om å utvide klubbens spilltilbud fra en til to dager i uken. Bakgrunnen for
forslaget var at en ekstra spilldag ville gi den nødvendige fleksibiliteten slik at flere får
sjansen til å møte opp på spilling i regi klubben. Kim poengterte at det allerede eksisterer

tilbud i form av SSF og uformell spilling i helgene, samt at den ekstra dagen vil falle på en
fredag, noe som er ugunstig. Christian skjøt også inn at ekstra dag betyr ekstra utgifter.
Kim presenterte så et konkret forslag om at klubben skal innlede samarbeid med Bergen
Offentlige Bibliotek (BoB). Kontakt Per Vold har på bibliotekets vegne uttrykt ønske om å
videreføre samarbeidet mellom biblioteket og BBK. BoB er i prosessen med å etablere en
internettbasert spillportal som et ledd i en satsning på spill som bibliotekstjeneste. Kim
presenterte datoen 8. mars som et konkret forslag fra BoB's side. Ideen er dette skal være et
arrangement som finner sted en lørdag i måneden, og at denne første gangen skal fungere som
en prøvekjøring for å se an responsen. Med dette som utgangspunkt kan man vurdere det
videre samarbeidet. Forslaget ble godt mottatt og styret skal se mer på det.
Erlend kom med forslag til å arrangere en såkalt "byttefest". Dette skal være et arrangement
der har et slags "marked" hvor man kan stille opp spill en ønsker å bytte bort, for slik å
kanskje gi nytt liv til "døde" spill man bare har liggende på hylla likevel. Spillfestivalen
Regncon ble oppgitt som forslag til når dette kunne finne sted.
Generelt var det enighet om at klubben må bli mer synlige og at arrangementer er en god måte
å presentere BBK ovenfor publikum på. Det var konsensus for å avholde flere arrangementer
for publikum.
6.

VALG AV LEDER OG STYREMEDLEMMER

Christian Berge ble gjenvalgt som styreleder, mens Erlend Os og Rune Berge ble valgt til
styremedlemmer. Kim valgte å ikke stille til gjenvalg som styremedlem, da han har
flytteplaner. Dermed var det ikke nødvendig med avstemning ettersom det kún var 3
medlemmer som hadde meldt sin interesse. Det var ingen insigelser på kandidaturene.
7.

BUDSJETT

Flere endringer ble gjort i budsjettforslaget (se appendix), og det var i kostnadsdelen av
budsjettet det ble vedtatt endringer. Alle justeringer skjedde ved forflyning av midler fra
posten "Kjøp av spill", siden man her hadde en stor pot å jobbe med i utgangspunktet:


Ny post "Hyperion": 2000. Christian hadde glemt å føre denne inn i budsjettet.



Oppjustering "Markedsføring": fra 500 til 1500. Denne posten inkludere nå også
markedsføring til arrangementer samt kjøp av reklamebanner på internett.



Konkretisering "Nettside og domene": Klubben har vedtatt å sette av penger til domene.
Det er ønskelig å bytte ut www.spillby.com/bergen med et mer naturlig og representativt
domene, som også vil være enklere å benytte i markedsførings-sammenheng. Styret har
flere ulike alternativer, men foretar endelig valg når de vet hva som er ledig.



Oppjustering "Kjøp av banner": fra 200 til 300. Kim var usikker på om prisen på
banner fortsatt var de samme, så han ønsket en oppjustering som i tillegg skal ta høyde for
fraktkostnader og importavgifter.



Oppjustering "Diverse": fra 500 til 1000. Denne posten inkluderer alle uforutsette
utgifter, samt at styret har en liten pot de kan bruke til spontane innslag, slik
juleavslutningen i 2009 ble.



Ny post "T-skjorter": 3000 i utgift og 2000 i inntekt. Klubben har bestemt seg for å tilby
sine medlemmer t-skjorter med logo og nettsidedomene. Dette skal fungere som
"uniform" og uformell reklame samtidig som det er kult! Samtlige møtedeltakere unntatt
én var interessert i å kjøpe en eller flere t-skjorter til seg selv. På det tidspunktet hadde
også en annen møtedeltaker allerede forlatt møtet.

Se appendix for oversikt over det endelige budsjettet som ble vedtatt.

8.

EVENTUELT

Prosedyren for innkjøp av spill bestemmes av styret selv, men de skal lytte til medlemmenes
innspill. Det ble også besluttet å dele opp innkjøpsposten for spill i to halvdeler og gjøre
innkjøp både i vårsemesteret og i høstsemesteret.
Kim fremmet så forslag om å benytte resten av møtet til å spille brettspill. Det ble enstemmig
vedtatt, og klubbet lydhørt igjennom av Rune.

APPENDIX

Budsjettforslag
Inntekter
Kontigent 1500
Støtte Hyperion: 10000
Støtte kommunen: 1760
Overskudd Settlers-NM: 500
Kostnader
Husleie: 4000
Kjøp av spill: 7850
Markedsføring: 500
Nettside og domene: 410
Kjøp av banner: 200
Premier: 300
Diverse: 500
Overskudd: 0

Vedtatt budsjett
Inntekter
Kontigent 1500
Støtte Hyperion: 10000
Støtte kommunen: 1760
Overskudd Settlers-NM: 500
Salg t-skjorter: 2000
Kostnader
Kontigent Hyperion: 2000
Husleie: 4000
Kjøp av spill: 3250
Markedsføring: 1500
Nettside og domene: 410
Kjøp av banner: 300
Premier: 300
Diverse: 1000
Trykking av t-skjorter: 3000
Overskudd: 0

