
Referat fra NBgF’s generalforsamling 2005 
 
 
Dagsorden 
 

1) Godkjennelse av møteberettige og fullmakter. 
2) Godkjennelse av innkallelse og dagsorden. 
3) Valg av referent samt to til å undertegne generalforsamlingsreferatet. 
4) Valg av dirigent. 
5) Årsberetning. 
6) Regnskaper. 
7) Budsjett med budsjettkommentarer. 
8) Fastsettelse av kontinent. 
9) Fastsettelse av neste års generalforsamling og NM to år fremover. 
10) Innkomne forslag. 
11) Valg. 

 
 
1) FULLMAKTER OG MØTEBERETTIGE. Henning Mælen hadde med seg 4 
fullmakter fra Bodø. Øyvind Bjørkås hadde med seg 7 fullmakter fra Bodø. Thomas 
Kristiansen hadde med seg 5 fullmakter fra Tromsø. Øistein Hauge hadde 5 fullmakter 
fra Bergen, mens Hanna Nilsson hadde to fullmakter fra Oslo. Disse ble godkjente. Alle 
med stemmerett fikk utlevert røde stemmelapper. 
 
2) GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN.  Innkalling og 
dagsorden ble godkjent uten innsigelser. 
 
3) REFERENT. Stig F. Sørdahl ble valgt til referent. Peter Olav Lura og André Larsen 
ble valgt til å signere referatet. 
 
4) DIRIGENT. Vemund Snartland ble valgt til dirigent. 
 
5) ÅRSBERETNING. Presidenten leste årsberetningen og den ble godkjent med 
følgende oppdateringer/kommentarer: 
 

?  Atle v.d. Fehr vant Swedish Open, Stig Thomas vant advanced. 
?  Det ble videre opplyst om Norsk Tankesportforbund som skal bestå av: Norges 

Sjakkforbund, Norges Bridgeforbund, Norges Backgammonforbund, Norges 
Goforbund, Norges Othelloforbund og Norges Postsjakkforbund. Møter mellom 
disse avholdes senhøstes 2005. 

 
6) REGNSKAPER. Thorleif Reisvold gikk gjennom regnskap for 2004 og foreløpig 
regnskap 2005. Regnskapene ble godkjent.  
 
7) BUDSJETT. Budsjettet ble lagt fram og godkjent med følgende endringer: antatt 
antall medlemmer økt fra 210 til 230, som medfører en økt inntekt på 2000 kroner. En ny 



post ”brett” ble lagt til, 10 000 kroner, for å støtte opp om Sjappas investering på brett 
med NBgF-logo.  
 
Nytt budsjett: 

 
Budsjett 2006  

for Norges Backgammonforbund 
   
Kontingent 230 medlemmer á 100,- 23000* 
Norgesmesterskapet  0 
Mesterturnering  -2000 
Medlemspleie  -10000 
Drift av webserver  -2100 
Annet  -2500 
Brett  -10000* 
   
Sum   -3600 
 
 
 
8) FASTSETTELSE AV KONTINGENT. Hanna Nilsson foreslo en økning av 
kontingenten for å øke inntektene og dermed kunne benytte mer midler til bl.a. 
rekruttering, dette forslaget falt. (12 stemmer for) 
Halvor Losnedahl ville heller budsjettere med flere medlemmer for å øke inntektene, 
dette for å kompensere med økte utgifter og offensiv i.f.t medlemspleie bl.a. Neste års 
kontingent til NBgF er 100 kroner. 
 
9) NESTE ÅRS GENERALFORSAMLING OG NM. OBgK arrangerer neste års 
generalforsamling og NM. Det ble stilt spørsmål (Eirik M. Pedersen) om Oslo kunne 
arrangere NM på et tidligere tidspunkt. Da det i vedtektene heter at NM skal arrangeres 
innen 1. november, så generalforsamlingen ingenting i veien for dette. Sentralstyret og 
OBgK diskuterer dette i etterkant av årets generalforsamling. Avgjørelsen er opp til 
OBgK da dette blant annet må ses opp mot Oslo Open. 
 
Det oppstod diskusjon hvorvidt det var nødvendig å bestemme NM 2 år frem i tid. Det 
ble sagt (H. Nilsson) at siden dette står i vedtektene, så kreves det 2/3 flertall for 
endringer. 49 ville utsette avgjørelsen om NM 2 år fram, 36 var i mot dermed falt 
forslaget. Her kommenterte også Hanna Nilsson etter avstemningen at hun synes det var 
betenkelig at ikke et samlet sentralstyre stilte seg bak vedtektene (flere av disse stemte for 
utsettelse). 
 
Drammen og Bergen søker å arrangere NM i 2007.  
 



Drammen kom med sin presentasjon. Bergen ved lederen mente at Oslo og Drammen 
kunne samarbeide om et NM i 2006 og at derfor Bergen kunne arrangere i 2007, og 
kanskje Drammen alene i 2008. Dette var det ingen stemning for verken hos Oslo eller 
Drammen. 
 
Resultatet av avstemningen ble: 
 
Drammen 51 stemmer 
Bergen  27 stemmer 
 
Drammen arrangerer NM i 2007. 
 
10) INNKOMNE FORSLAG / ANNET 
 
10-1. Eirik M. Pedersen etterlyser i en kommentar til regnskapene en 
”kontrollmekaninsme” som hindrer at det sitter én person som i teorien skal kunne 
”tømme” kontoen uten at dette blir oppdaget i tide, og dermed vil kunne skade 
økonomien til forbundet. Hvis det lot seg gjøre at det ble beløpsbegrensninger i forhold 
til uttak og overføringer, så hadde det vært betryggende. Sentralstyret og revisorer skal 
kikke nærmere på dette i året som kommer. 
 
 
10-2. Hanna Nilsson foreslår i et benkeforslag at vedtektene bør inn i dagsorden som et 
eget punkt for godkjenning.  
For:  27 stemmer 
Mot:  35 stemmer 
 
 
10-3. Valg- og vedtektskomiteen la fram forslag til nye vedtekter, og gikk raskt gjennom 
hvilke endringer som hadde blitt gjort. Generalforsamlingen godkjente de oppdaterte 
vedtektene. 
 
 
11) VALG 
 
Øystein Johansen trekker seg fra sitt verv som visepresident.  
 
Valg og vedtektskomiteen forslo at Arne Kristian Nordhei (BBgK) skulle fortsette som 
president, at Hanna Nilsson (OBgK) skulle bli ny visepresident, ny informasjonssjef 
Ann-Cicilie Flått (SBgK), samt at Thorleif Reisvold (SBgK) og Ole Friis Iversen (OBgK) 
skulle fortsette som hhv økonomisjef og websjef. Disse ble valgt. 
 
Eirik M.P. trekker seg fra valg og vedtektskomitéen. 
Det kom to forslag til erstatter, Stig F. Sørdahl, og Øystein Johansen. Det ble foretatt 
avstemning med følgende resultater: 
Vemund Snartland (BBgC) fortsetter som leder.  



Stig Sørdahl (DBgK):    40 stemmer 
Øystein Johansen (SBgK):    53 stemmer 
Trond Dalhaug (BBgK):   62 stemmer 
 
Komitéen blir bestående av:    Vemund Snartland (leder) 
      Trond Dalhaug 
      Øystein Johansen 
 
Halvor Losnedahl og Anne-Mette Hanssen (begge BBgC) ble gjenvalgt som revisorer. 
 
Generalforsamlingen ble hevet. 
 
Referent: Stig Sørdahl 
Protokollunderskrivere: Andre Larsen og Peter O Lura 


