
Sted: Lokalene til Det Stavangerske Klubselskab, Stavanger
Dato: 04.10.2015

i. Godkjennelse av møteberettigede og fullmakter: 
 
Yvonne Hoff Pasali hadde med seg 9 fullmakter og Hall Skåra hadde 10. 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: 
 
Bjørnar Bugge ble valgt til dirigent. 

iv. Valg av referent samt to til å undertegne referatet: 
 
Hall Skåra ble valgt til referent samt at Mariann Modalen og Håkon Tannæs ble valgt 
til å undertegne referatet. Christopher Hedberg og Ronny Sandvik ble valgt til 
tellekorps. 

v. Innkomne forslag  
 
Man ønsket å ta opp saker som det skulle stemmes over først. Dette fordi noen av 
deltagerne på generalforsamlingen måtte dra tidlig. 
 
Forslag om internasjonaler symboler 

Det kom forslag fra salen om at det kommende sentralstyre skulle fatte en 
avgjørelse. Enstemmig vedtatt. 

Endring i turneringsregler vedrørende krav om å kaste terninger på høyre side i brettet 

Det kom innvendinger fra salen om at dette strider imot de internasjonale reglene.  
Endring ikke vedtatt. 

Forslag om kriterier for uttak av landslag i backgammon  

Det kom forslag fra salen om at sentralstyret gis myndighet til å bestemme 
kriteriene. Enstemmig vedtatt. 

Forslag om at trofeet for mellomklassen merkes: Norgesmester, årstall og 
mellomklasse  

Vedtatt - én stemte imot. 

Forslag om at tildele eget symbol på ratingtabellen for seier i mellomklassen under 
NM 



22 stemte for, omlag 30 stemte imot (nøyaktig tall ble ikke talt opp - man sluttet å 
telle da man hadde talt til 22 og så at forslaget ville bli nedstemt)   

Forslag om tildeling av æresmedlemskap på livstid i NBgF til Dagfinn Snarheim og 
Jon Kristian Røyseth  

Vedtatt med stort flertall (det var fem personer som stemte imot) 

vi. Godkjenning av årsregnskap og fastsettelse av budsjett 
 
Økonomiansvarlig, Alf Henning Bekkevik, gjennomgikk regnskapet og budsjettet. Det 
kom spørsmål fra salen hvorfor inntektene i 2013 var høyere enn inntektene i 2014 
siden medlemstallet var sammenlignbart. Dette skyldes primært inntektene fra Online-
NM som ble arrangert i 2013.  
 
Vedrørende budsjettet kom det forslag fra salen om at det burde være en diverse-post 
siden det ofte forekommer uforutsette utgifter. Denne posten ble satt til kr. 5000. For å 
ta høyde for dette, ble det vedtatt å heve medlemsavgiften til NBgF fra kr 100 til kr 
150 pr år. To personer stemte imot dette forslaget. 

vii. Fastsettelse av kontingent 
 
Kontingenten ble endret fra kr 100 til kr 150 pr år. 

viii. Fastsettelse av neste års generaforsamling og norgesmesterskap to år fremover: 
 
Arrangørklubb for NM i 2016: Forslag Bergen Backgammon Club. Enstemmig vedtatt. 
 
Arrangørklubb for NM i 2017: Forslag Ishavsbyen Backgammonklubb (Tromsø): 
Enstemmig vedtatt. 

ix. Valg av sentralstyret 
 
President, visepresident og økonomisjef var på valg. Nye kandidater var Hall Skåra 
(president), Arne Kristian Nordhei (visepresident) og Thorleif Reisvold (økonomisjef). 
Enstemmig valgt. Tore Eklund Fredriksen fortsetter som informasjonsansvarlig og Geir 
Skoglund som web-ansvarlig. Disse fem vil utgjøre det nye sentralstyret. 

x. Gjennomgang av årsberetningen. 
 
Bjørnar Bugge gjennomgikk forbundets årsberetning. Det ble uttrykt misnøye fra salen 
over manglende informasjon over laguttaket og informasjonsformidlingen av 
europamesterskapet for landslag. Ellers ingen kommentarer fra salen.

Påtroppende president, Hall Skåra, takket avslutningsvis avtroppende president, Bjørnar 
Bugge, med arbeidet han hadde gjort under sine to år som leder for NBgF.

04 oktober 2015, Hall Skåra (referent) 
 
Undertegnet
Mariann Modalen (sign)
Håkon Tannæs (sign)


