
Generalforsamling i Norges Backgammonforbund 2017. 

Avholdt ved NM i Tromsø 03. juni, Hålogaland Teater. 
 

Agenda: 

 

i. Godkjennelse av møteberettigede og fullmakter  
Det var 42 oppmøtte medlemmer og 22 fullmakter fra medlemmer som ikke var tilstede. 

 

ii. Godkjennelse av innkalling og dagsorden  

Innkalling og dagsorden ble godkjent ved akklamasjon. 

 

iii. Valg av dirigent  

Hall Skåra ble valgt til dirigent ved akklamasjon. 

 

iv. Valg av referent, samt to til å undertenge referatet  

Arne Vestrheim ble valgt til referent, Monica Unosen og Odd-Erling Kristoffersen ble valgt til å 

godkjenne referatet. 

 

v. Sentralstyrets årsberetning  

Hall Skåra gikk gjennom årsberetning. Under årsberetningen ble det blant annet informert om at 

sentralstyret har besluttet å benytte internasjonale turneringsregler også i Norge. Hall har oversatt 

disse til norsk og de vil bli publisert på våre hjemmesider av det kommende sentralstyret. 

 

vi. Godkjenning av revidert årsregnskap for foregående kalenderår, og ansvarsfritak for 

Sentralstyret  

Thorleif Reisvold gikk gjennom årsregneskap. Det ble noen spørsmål om hvorfor 

balanseregneskapet var gått ned, men regneskapet ble likevel vedtatt ved akklamasjon. 

 

vii. Fastsettelse av kontingent  

Det ble vedtatt ved akklamasjon å holde årskontigenten til Norges Backgammonforbund uforandret 

til NOK 150. 

 

viii. Vedtak av budsjett  

Det kom inn et forslag om endring av budsjettet. Forslaget var å flytte posten «Medlemspleie» på 

NOK 10000 til støtte av NM. Forslaget ble vedtatt ved 56 stemmer for, 5 for å beholde foreslått 

budsjett og 3 avholdne stemmer. 

 

ix. Fastettelse av neste års generalforsamling, og norgesmesterskapet to år fremover  

Neste års generalforsamling blir satt til NM som skal bli avholdt i Trondheim. NM i 2019 ble tildelt 

Drammen med 21 stemmer til Drammen, 19 til Oslo og 23 avholdne. Det betyr at en stemme forlot 

valglokalet, men det ville uansett ikke hatt noe å si for resultatet. 

 

x. Vedtektsendringer  

Ingen foreslåtte vedtektsendringer. 

 



xi. Innkomne forslag  

Ingen innkomne forslag. Det ble på denne posten forklart hvorfor vedtektsendringer og forslag må 

komme inn til styret før generalforsamlingen, for å sikre en demokratisk prosess i organisasjonen. 

 

xii. Valg av sentralstyre, valg- og vedtekskomite og revisorer  

Valgkomiteen hadde på forhånd innstillt følgende kandidater til sentralstyret: 

President: Rune Halvorsen 

Visepresident: Espen Fredriksen 

Økonomiansvarlig: Elisabeth Helleland 

Websjef: Geir Skoglund 

Informasjonssjef: Tore Eklund Fredriksen. 

Det kom ingen nye forslag eller kandidater, og sentralstyret ble dermed valgt ved akklamasjon. 

 

Valg og vedtekstkomite: 

Fay Danielsen tok ikke gjenvalg, og Stig Sørdahl stilte som erstatter. Ellers stilte resten av komiteen 

til gjenvalg: 

Valgansvarlig: Stig Sørdahl 

Vedtektsansvarlig: Kristian Thulin 

Forumsmoderator: Bjørnar Bugge 

Revisorer: Bjørnar Bugge og Sven Erling Thorsen 

Det kom ingen nye forslag eller kandidater. Valg- og vedtektskomiteen ble valgt ved akklamasjon. 

 

Til slutt ble det holdt en apell fra Marianne Husum med takk til Hall Skåra og resten av 

sentralstyret, og en oppfordring om å bli mer saklig og hyggelig i vår kommunikasjon med styret i 

NBgF. 

 

 

 

 

Referent: Arne Vestrheim 

 

Undertegnet: Monica Unosen 

Undertegnet: Odd-Erling Kristoffersen 

 


