
Sted: First Hotell, Drammen
Dato: 24.08.2013

i. Godkjennelse av møteberettigede og fullmakter:

Yvonne Hoff Pasali hadde med seg 7 fullmakter fra Bergen Backgammonklubb, og 
Hans-Kristian Gunhildstad hadde 1 fullmakt fra Åsgårdstrand Backgammonklubb. 
Disse ble godkjent. Alle i lokalet var medlemmer av NBgF og dermed godkjent som 
møtedeltakere.

ii. Godkjennelse av innkalling og dagsorden:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

iii. Valg av dirigent:

Are Karlsen ble valgt til dirigent.

iv. Valg av referent samt to til å undertegne referatet:

Hall Skåra ble valgt til referent samt at Stein Kulseth og Håkon Tannæs ble valgt til å 
undertegne referatet. Bjørnar Bugge og Rune Færevåg ble valgt til tellekorps.

v. Sentralstyrets årsberetning:

Årsberetningen ble gjennomgått av presidenten slik den foreligger på nettet. I tillegg 
ble det opplyst at det har vært problemer med å få tilgang til innlogging til NBgFs 
nettbank hos Nordea og at man derfor har besluttet å skifte bank. Det var ingen 
kommentarer fra salen til årsberetningen.

vi. Godkjenning av revidert årsregnskap for foregående kalenderår og ansvarsfritak for 
Sentralstyret:

Regnskapsfører har ikke hatt tilgang til kontoen, men opplyser at han har ingen grunn 
til å tro at det har vært uregelmenterte transaksjoner fra kontoen. Ingen kommentarer 
fra salen.

vii. Fastsettelse av kontingent

Det ble besluttet ikke å endre kontingenten.

viii. Vedtak av budsjett

Budsjettet vil bli fastsatt av sentralstyret. Godkjent av salen.

ix. Fastsettelse av neste års generaforsamling og norgesmesterskap to år fremover:

OBgK sa seg villig til å arrangere NM i 2014 om ingen andre ønsket mesterskapet. 
Ingen andre klubber meldte seg og dermed ble OBgK godkjent som arrangør av NM i 
2014. Det ble besluttet at arrangør av NM i 2015 vil bli vedtatt på generalforsamlingen 



i 2014.

x. Vedtektsendringer:

Kreve medlemskap i NBgF for å delta i mesterturneringer. To stemte for forslaget og 
det ble dermed ikke vedtatt.

Mellomklasse skal arrangeres hvert år. Tilleggsforslag fra salen: Dersom det vedtas, 
bør man evaluere forslaget om to år. Klart flertall for forslaget om at mellomklasse er 
påkrevd ved fremtidige NM. Forslaget om evaluering ble ikke vedtatt. OBgK ble ellers 
av salen oppfordret til også å vurdere å arrangere egen NM-klasse for spill uten kube 
for å tiltrekke seg spillere som kun kjenner denne type spill fra sitt hjemland.

Sentralstyret skal få dekket medlemsavgift. Godkjent mot én stemme. (Klubbene får 
tilbakeført utgiftene de eventuelt mister.)

Signaturrett til to styremedlemmer. Énstemmig vedtatt

Webansvarlig skal ikke lenger være medlem av sentralstyret. Styret frafaller forslaget, 
men vil kunne fristille webansvarlig fra diverse styreoppgaver.

xi. Ingen innkomne forslag.

xii. Valg av sentralstyret, vlag- og vedtekskomite og revisorer:

Styret ble foreslått gjenvalgt bortsett fra at president Espen Fredriksen trekker seg og 
blir erstattet av Bjørnar Bugge. Enstemmig godkjent. Nytroppende president takket 
avtroppende president for godt utført jobb.

24 august 2013, Hall Skåra (referent)

Undertegnet
Stein Kulseth (sign)
Håkon Tannæs (sign)


