
 

 
 
Referat årsmøte i NBP 2020 
  

Dato  søndag 10. januar 2021 

Sted:  Teams  

Tidspunkt:   kl. 18:00   

Fremmøtte: Nils Kvangraven, Vegard Brekke, Vegar Næss og Leif Erik Stabell 

Saksliste  
  

1. Valg av møteleder og referent.  

 

Nils Kvangraven ble valgt til møteleder og referent 

 

2. Gjennomgang av regnskap  

Vegard Brekke gikk igjennom hovedtrekkene for organisasjonens økonomi. Det har vært noen 

få kostnader knyttet til aktiviteten, men kontantbeholdningen har vokst og utgjør nå rett i 

overkant av kr 25 000,-. Medlemsmassen er stabil, det er ikke behov for å endre kontingenten. 

For 2021 forventer styret samme utvikling da foreningen har få kostnader.  

3. Gjennomgang av årsberetning  

Foreningen har delt ut de faste spillprisene, men ellers ikke hatt noe større aktivitet.  

For øvrig henvises til årsberetningen for nærmere detaljer.  

4. Valg  

Følgende ble valgt til styret for sesongen 2019/2020: 

• Vegar Næss, leder  

• Vegard Brekke, kasserer  

• Knut Kjærnsrød, styremedlem  

• Kristian Barstad Ellingsen, styremedlem  

• Nils Kvangraven, styremedlem  

• Leif Erik Stabell, styremedlem 

• Erlend Skjetne, varamedlem     

• Nils Kvangraven ble valgt til valgkomité 

5. Eventuelt  

Som alltid oppfordres medlemmene til å ta kontakt hvis de ønsker å bidra til 

mesterskapsbulletiner.  

Vegar Næss fikk skryt for sin innsats som bulletinredaktør og har sammen med Kristian B 

Ellingsen vært foreningens mest aktive medlemmer. 

Leif Erik Stabell, Marianne Harding og Harald Gjellestad utgjør juryen for kåring av årets spill 

2020. Styret oppfordrer komiteen til å særlig søke etter nye kandidater for juniorklassen. 



 
Finner ikke komiteen spill som anses gode nok for spillpris kan komiteen velge å ikke dele ut 

pris.  

Nils Kvangraven undersøker mulighetene for å utarbeide ny logo. Foreningen har god 

økonomi og kan betale en profesjonell.  

Leder informerte om IBPA. Knut Kjærnsrød har gjort en god jobb med å oversette norske 

prisspill og publisert disse i IBPAs bulletin. Flere av spillene har dermed blitt vurdert som 

kandidater til årets spill internasjonalt.    

Kasserer sender ut krav om medlemskontingent 2021 sammen med referat fra årsmøte.  

 

Møte ble så hevet.  

 

 

Kristiansand, 10. januar 2021 

 

Nils Kvangraven 

Referent    


