
ÅRSMØTE PROTOKOLL I BERGEN BEAT CLUB -  

NØSTEBODEN 26.03.19 kl. 19.00 

Sak 1.  

Registrering antall stemmeberettigede. 
Antall stemmeberettigede var 32 stk.  Gyldige fullmakter 8 stk 
Totalt stemmeberettigede 40 stk. 
Alle tilstedeværende var stemmeberettigete. 
 

Sak 2. 

Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden. 
Innkallingen, dagsorden og forretningsorden vedtatt. 
 
Sak 3. 

Valg av møte funksjonerer. 
4.1 Møteleder: Willy Berg Larsen 
4.2 Referent: Berit S Faaberg 
4.3 Underskrift av protokoll: Åshild Kleppe - Berit S Faaberg 
4.4 Tellekorps: Lars Hogne Syslak – Ellen Johannessen  
Valg av møtefunksjonærer - vedtatt 
   
Møtefunksjonerer ble forskriftsmessig valgt og godtatt av årsmøtet. 
Møtet ble ledet av møteleder Willy Berg Larsen. 
Willy åpner møtet og ga deretter ordet til klubbens leder Jan Berg, som 
presenterte følgende: 
 
Sak 4. 
Regnskap og revisjonsberetning 
Regnskap revisjon var vedlagt innkallingen. Denne var en oppdatert type 
regnskap/årsmelding med farger og foiler, store, tydelige bokstaver, og 
dessuten vist som PowerPoint presentasjon på overhead via to lerreter. 
Svært oversiktlig og gunstig for alle. 
Regnskap og revisjonsberetning ble vedtatt. 
Samtidig ble der rettet en takk til Åshild Kleppe, samt revisor Mona Skjelbred 
for godt utførte jobber. 
Både Åshild og Mona har bekreftet at de vil fortsette jobben i BBC i ytterligere 
2 år.   
 



Sak 5. 
Saker til årsmøtet 
Styret mottok 3 saker til årsmøtet innen fristen.  
Forslag nr. 1 – Elsebeth Nesse 
Forslag til endring BBC Vedtekter Kap.2 § 2-3. 

 

Hei. Jeg synes det er flott at styret ser at noen av medlemmene arbeider mer enn andre for å 

få BBC til å bli en attraktiv musikk-klubb, og at styret ,som er medlemmenes forlengede arm, 

påskjønner disse hardt arbeidende medlemmene med æresmedlemsfordeler. Det jeg 

reagerer på er at styret kan stemme over forslag til æresmedlemmer på et styremøte, der 

bare styret er tilstede. Dette er det generalforsamlingen, eller årsmøtet til klubben, som må 

stemme over. Styret skal jo bare legge frem et forslag til æresmedlem, som styret er enige 

om, og legge det frem på årsmøtet. Det kan lett bli mange inhabile, dersom det er styret som 

både foreslår og stemmer over de samme personer. Sender derfor mitt forslag til endring av 

nåværende §. 

 

Nåværende § 

  § 2-3 ÆRESMEDLEM En person kan bli utnevnt til æresmedlem i Bergen Beat Club når en 

har utført et langvarig og ekstra godt arbeid for klubben. 2 Æresmedlemmet betaler ikke 

medlemskontingent, men har for øvrig fulle medlemsrettigheter, og får gratis adgang til BBCs  

arrangementer. Medlemmer kan foreslå et æresmedlem, styret fatter vedtak. 

 

Forslag: 

§ 2-3 Æresmedlem.  En person kan bli utnevnt til æresmedlem i Bergen Beat Club når 

medlemmet har utført et langvarig og ekstra godt arbeid for klubben.  Æresmedlemmet 

betaler ikke medlemskontingent, men har for øvrig fulle medlemsrettigheter, og får gratis 

adgang til BBCs arrangementer. Medlemmer kan foreslå et æresmedlem, styret behandler, 

og ved 2/3 flertall av fulltallig styre ,innstiller til årsmøte at et medlem utnevnes til 

æresmedlem. Det kreves her skriftlig avstemming og simpelt flertall. 

 

Hilsen medlem 146 Elsebeth Nesse 

 

Notat: Dette forslaget ble etter en liten endring inkorporert i vedtekts-teksten 
§ 2-3 Æresmedlem, i forkant av årsmøtet, og er derfor regnet som vedtatt. 
 
Forslag nr. 2 – Vemund Grimstad: 

 

           Bergen 1/3-2019 

Sak til Årsmøte 

BBC. 

Det er kommet meg for øret at det vil komme forslag om kraftig reduksjon av antallet 

i styret. Dette mener jeg er uheldig. Blir antallet redusert, betyr det at de gjenværende 

får mer beslutningsmakt. Det utgjør også et problem i forhold til kontinuiteten i styret. 

Jeg ser også på dette forslaget som en fare for demokratiet i klubben. All 
beslutningsmakt samlet hos så få personer gjenspeiler ikke breit nok medlemsmassen. 



Slik systemet er nå, fungerer det utmerket. Saker blir grundig diskutert, og flere meninger 

gir godt grunnlag for gode beslutninger. Det at varamenn/kvinner har møteplikt gir også 
en bredere diskusjonsflate. 

Et sosialt miljø betinger at flest mulig medvirker, og føler at de har en viss 
medbestemmelsesrett. Skal en liten kjerne ta alle beslutninger, kan folk lett føle seg 

overkjørt, og det virker inn på lysten til å være med. Og vi er absolutt avhengig av at 

frivillige hjelper til. 

Slik jeg ser det, finnes det mange gode argumenter for å beholde styret slik det er 
beskrevet i vedtektene for klubben, og jeg ser ingen gode argumenter for å redusere 
det. 

Jeg stiller derfor følgende motforslag: Styrets antall blir uforandret. 

Med Hilsen   

Vemund Grimstad 

Notat: Vemund Grimstads forslag ble vedtatt. 
 
Forslag nr. 3 – Svein Arne Karlsen 
 
Til Årsmøtet i Bergen Beat Club Mars 2019. 

Sendt til Styrets leder i BBC 

Bergen 04.02.2019. 

FORSLAG TIL TILLEGG AV VEDTEKTER § 3-6 Saker til årsmøtet fremmes skriftlig av medlemmene 

og/eller styret, og skal være styrets leder i hende senest 2 – to uker før møtet.   

Styret skal skriftlig uttrykke sitt syn, vedrørende forslaget.  Dersom styret er uenig i forslaget, gis det 

en begrunnelse for dette, i styrets kommentar til forslaget.  

 

Begrunnelse for forslaget. 

Det kan forekomme forslag fra medlemmene som kanskje går mot klubbens grunnregler og andre 

vedtatte prinsipper i vedtektenes ånd. Alle forslag bør vurderes av styret, i forhold til dette.  

Konsekvensen av dette blir at styret MÅ ha et styremøte en uke eller to, før årsmøtet, hvor alle 

forslag blir tatt stilling til, og kommentert ifølge dette tillegget.  Det blir da en rutine som sikrer at 

ALLE SAKER blir behandlet grundig fra styrets side, før årsmøtet finner sted. 

  

Hilsen 

Svein Arne Karlsen 

Medlem nr. 043. 

 

Notat: Forslaget ble omskrevet med mindre endringer og noen 
skrivekorreksjoner. Det omskrevne forslaget ble inkorporert i vedtektene §3 – 6 
før årsmøtet og regnes dermed som vedtatt. 
 



 

Sak 6. Status BBC – strategi og plan. 

Jan Berg presenterte utviklingen i det siste året, der han fokuserer på den 
åpenbare fremgangen i driften av BBC, med bl.a. tilbakekjøp av domener, ny 
webside, flere medlemmer, betaling for band, nye medlemskort, bedre økonomisk 
styring osv. 
Berg viser bl.a. skjematisk en vesentlig reduksjon i styrets bruk av penger på seg 
selv, bl.a. halvering av styrets årlige middag for styret og hjelpere. 
Takket være betaling av bandene, samt 3 band pr. klubbkveld, viser 
besøkstallene på klubbkveldene en oppadgående kurve. 
Thor Herbert gjør en glimrende jobb som musikkansvarlig, og hans dyktighet 
skal vi få glede av i nok et år! 
Jan Berg avsluttet sitt innlegg med skjematisk å vise hva et styremedlem i BBC 
bruker gjennomsnittlig av sin fritid og ressurser – og foreslo oppdatering av 
årlig «honorar» til styremedlemmer, fra kr. 1.000,-  til kr. 2.000, -  
Et svært populært forslag som ble vedtatt av årsmøtet med akklamasjon. 
 
Jan Berg gir ordet videre til arrangementsansvarlig Per Håkon Kjærstad. 
 
Sak 7. Klubbkvelder og andre arrangementer 
Per Håkon som har vært arrangements ansvarlig gjennom de 5 siste år, 
kunngjorde at han ikke stiller til gjenvalg, og takket for årene i styret i BBC. 
 Per Håkon kan se tilbake på en tjeneste tid på 5 år med noen av de beste og 
mest populære arrangementene i klubbens historie, noe som han viste i grafisk 
fremstilling på lerretet. 2018 er intet unntak. 
Øking av publikum og deltagere på alle arrangementer, taler sitt tydelige språk. 
Turen med Statsraad Lehmkuhl i juni 18 – må fremheves som ekstra populær og 
utsolgt på rekordtid.  
To turer med Fjord Line ble også store suksesser. 
I den delen av innlegget der Per Håkon skisserte en «handlingsplan» - antydet 
han at klubben kanskje bør satse på to turer med Statsraaden i 2020. 
Per Håkon nevnte også klubbens planer om stor rockekonsert på Torgalmenningen 
lørdag 22 juni.  
Også Tall Ships Race som avvikles 21 – 24 juli ble nevnt som en mulig arena for 
BBC. 
 
Sak 8. Forslag om vedtektsendringer 
Ordstyrer gir ordet tilbake til Jan Berg, som ønsket at årsmøtet skal stemme 
over et forslag til vedtektsendringer som var sendt til alle medlemmer i forkant 



av årsmøtet. Avstemmingen ble avbrutt av innlegg fra forsamlingen, der det ble 
foreslått av pga manglende merking/utheving av de «nye» delene i vedtekts-
teksten, skulle dette punktet «vedtektsendringer» avvises og utsettes til neste 
årsmøte. Dette ble avslått av årsmøtet, og et nytt forslag åpnet for at Jan Berg 
skulle gå igjennom endringene på overheaden, ord for ord, og det skulle stemmes 
over hvert punkt. 
Dette ble gjort, tidkrevende men riktig. Noe ble forkastet, noe vedtatt. 
De renskrevne, endrete vedtektene vil bli lagt på klubbens web-side, når de er 
klare. 
 
Sak 9. VALG 
Møteleder ga ordet til Valgkomiteens leder Andreas Træen.  
Valgkomiteen har dette året bestått av :Andreas Træen, Jan H Heggernes og 
Karl Jakob Helland 
Træen leste valgkomiteens innstilling, og presenterte de forskjellige 
kandidatene. 
Valget foregikk etter vanlige normer, med håndsopprekking og simpelt flertall, 
dog ble der ble brukt skriftlig avstemming i de tilfeller der benkeforslag forelå. 
 
Det nye styret har da disse medlemmene: 
Leder: Jan Berg – 1 år 
Styremedlem: Thor Herbert Hermansen – 1 år 
Styremedlem: Arne Simonsen * 1 år 
Styremedlem: Bjørg Lotsberg * – 2 år 
Styremedlem Kjell Pedersen - 2 år  
Styremedlem Erik Sigvathsen – 2 år  
 
Varamedlem: Inger Aksnes - 1 år 
Varamedlem Magne Lokøy *- 2 år 
 

 Arne Simonsen – Arne ble foreslått på benkeforslag, da Lars Hogne 
Syslak, som hadde ett år i igjen i styret, trakk seg få dager før årsmøtet. 
Undertegnede Berit S Faaberg var også benkeforslag her, men Simonsen 
vant med overbevisende flertall. 24 - 12 

 Bjørg Lotsberg – undertegnede Berit S Faaberg ble foreslått på 
benkeforslag – og Bjørg vant med overbevisende flertall 22 – 15 

 Varamedlem Magne Lokøy – Berit S Faaberg ble igjen forslått på 
benkeforslag - og Lokøy vant overbevisende 25 – 13 



Den redigerte listen over klubbens nye styre vil vi lagt ut på hjemmesiden når 
konstituering og rollefordeling er endelig avklart. 
 
Det bemerkes at både møteleder og forsamling ba Andreas Træen gjentatte 
ganger om å sette seg da hans oppgave var ferdig. Anmodningen ble ikke tatt til 
følge. 
 
Ny valgkomite vil bli foreslått av det nye styret litt senere, 
Dette på grunnlag av at årsmøtet var enige om at nominering av valgkomite 
kandidater skulle flyttes fra §3 – 7 (b. valgkomite) i vedtektene til § 4 – 3 
«Styrets Oppgaver»  
 
Årsmøtet ble avsluttet og hevet umiddelbart etter valget kl. 22.25 
 
For BBC – Berit S Faaberg/referent  
 
Bergen 26.04.19  
      

                 
 


