
Referat generalforsamling NBGF 2014!
!
Generalforsamling for Norges backgammonforbund ble avholdt på Anker 
hotell 17. oktober 2014.  Referat følger dagsorden ihht. §4g i vedtektene.!!
Godkjennelse av møteberettigede og fullmakter!
Alle tilstede var møteberettiget, noen medlemmer hadde med fullmakter, alle 
fullmakter ble godkjent.!!
Godkjennelse av innkalling og dagsorden!
Hverken dagsorden eller regnskap var offentliggjort i endelig form innenfor 
fristen en uke før generalforsamling.  Generalforsamlingen valgte likevel å 
godkjenne innkalling og dagsorden mot at det ikke skulle skje igjen.  Frister 
og vedtekter skal overholdes ved neste generalforsamling.!!
Valg av dirigent!
Stein Kulseth ble valgt til dirigent!!
Valg av referent, samt to til å undertenge referatet!
Håvard Raddum ble valgt til referent.  Yvonne Hoff Pasali og Terje Pedersen 
ble valgt til å undertegne protokollen.!!
Sentralstyrets årsberetning!
Årsberetningen ble gjennomgått.  Til dette punktet ble det påpekt at endringer 
i sentralstyret burde godkjennes av landsrådet.!!
Godkjenning av revidert årsregnskap for foregående kalenderår, og 
ansvarsfritak for Sentralstyret!
i 2013 ble det ikke lagt frem regnskap for 2012.  Derfor ble regnskap for både 
2012 og 2013 presentert.  Hovedpunktene var som følger (ca beløp):

!
Sum eiendeler ble rapportert til å være på ca. 150.000, dette inkluderer ca. 
20.000 som klubbene skylder forbundet.  Norges backgammonforbund har 
ca. 133.000 kroner i bankinnskudd.!!
Følgende forhold ble påpekt:!
- Regnskapet ble ikke lagt frem en uke før generalforsamlingen (§4e).!

Regnskap 2012 2013

Inntekter 16000 22000

Utgifter 6800 19800

Resultat (overskudd) 9200 2200



- Regnskapet var ikke revidert. Spesielt gjelder dette regnskapet for 2013 
som først ble gjort kjent på generalforsamlingen.!!

Regnskapene for 2012 og 2013 ble godkjent av generalforsamlingen, og det 
ble vedtatt ansvarsfritak for medlemmene av sentralstyret.!!
Fastsettelse av kontingent!
Kontingenten ble holdt uendret.!!
Vedtak av budsjett!
Følgende budsjett for 2015 ble presentert (ca. beløp):!

!
Stavanger backgammonklubb hadde sendt inn forslag om at arrangør av NM 
2015 ble sponset med 5000 kroner fra forbundet.  Forslaget var ikke kommet 
med på agenda for generalforsamling eller i budsjettet.!!
Det ble diskutert om det burde budsjetteres med større utgifter.  Diskusjonen 
endte opp med at forbundet burde budsjettere med et underskudd på 15.000 
kroner, som dekkes av NBGFs bankinnskudd på 133.000.  Budsjettet som 
legger opp til å gå med 15.000 i underskudd ble vedtatt.!!
Fastettelse av neste års generalforsamling, og norgesmesterskapet ett 
år fremover!
Stavanger backgammonklubb ønsket å arrangere NM og holde 
generalforsamling i 2015.  Det var ingen andre kandidater, og det ble vedtatt 
at generalforsamling og NM 2015 skal holdes i Stavanger.!!
Vedtektsendringer!
Det var ett forslag til vedtektsendring på agendaen.  Dette lød:!
«5. Forslag til vedtektsendring: Vedtekt § 5.5 og 5.6.!
Hvis punkt 5 eller 6 kan endres til at valgt Formann får et større ansvar for å 
holde sin egen medlemsmasse, økonomi og innlegging av kamper på et 
høyere nivå enn idag? Gjerne skrive en "mal" om hvilket ansvar man egentlig 
har som Leder av en klubb. Og årsmøte MÅ holdes innen 1 mnd før GF slik 
at man på GF kan få en oppsummering. Overholdes dette ikke, bør klubben 
få varsel om at de ikke kan sitte i Landsrådet og tvinges derved til å rydde 
opp. Men for at medlemmer i den klubben også skal få det med seg, må 

Budsjett 2015

Inntekter 16000

Utgifter 17500

Resultat (underskudd) -1500



NBgF enten offentliggjøre det på web eller eller varsle 2-3 vanlige 
medlemmer i den klubben.»!!
Forslaget ble trukket på generalforsamlingen, men ble erstattet av følgende 
henstilling til forbundet: «NBGF må bli tydeligere på at §5 følges opp.  
Klubber som ikke utfører oppgavene beskrevet i §5 må få en form for 
reaksjon fra forbundet.»!!
Innkomne forslag!
Det var 9 punkter under innkomne forslag og vedtekstendringer, hvor punkt 5 
var vedtektsendringen beskrevet ovenfor.!!
1. Kort gjennomgang av praksis for innlegging av resultater i admin på 

NBGF.no. Kort redegjørelse for framtiden til praksis rundt dette.!!
Det finnes nå en god oversikt over innlegging av kamper.  Det var ingen 
avstemning på dette punktet.!!
2. NBgFs turneringsregler oppdateres til å bruke "Legal Moves» som 
standard. Regelteksten bør ta utgangspunkt i WBA-reglene som benyttes bl a 
i Nordic, og som har vært utgangspunkt også for andre lands regler (UK, 
Japan) som nå benytter Legal Moves.!!
Det ble vedtatt at «legal moves» skal inkluderes i turneringsreglene til NBGF.  
Det ble presisert at «legal moves» ikke ville gjelde for NM 2014.!!
3. EUBGF!
NBGF er nå tilsluttet det europeiske backgammonforbundet EUBGF.  Det 
europeiske forbundet arrangerer lagturneringer hvor tilsluttede land kan delta, 
og NBGF bør stille med et landslag på slike turneringer.  Hvem som skal 
representere Norge på et slikt lag må diskuteres i landsrådet og/eller på 
diskusjonsforumet.  Det ble fremmet forslag om at sentralstyret har siste ord 
når det kommer til utvelgelse, men det var ikke noen avstemning under dette 
punktet.!!
4. Avsette midler i budsjett til reklame for backgammon/NBGF.!
Det ble ingen avstemning under dette punktet.  Det ble henvist til at budsjettet 
allerede var vedtatt.!!
6. Spillere som tidligere ikke har vært medlem, og som betaler medlemskap i 
løpet av de fire siste månedene av året, får neste år «på kjøpet». Dette er en 
god gest å foreta seg ovenfor nye medlemmer.!



Det ble forklart hvordan dette teknisk kan ordnes med nettsiden som brukes 
for å registrere medlemmer når de betaler.  Forslaget ble vedtatt.!!
7. For å kunne rate kamper, må begge spillere ha spilt minimum 15 offisielle 
kamper fra før, minimum én offisiell kamp siste året og ha betalt medlemskap. 
Det er ikke nok at en av spillerne har oppfylt ovennevnte kriterier; dette må 
gjelde begge spillere. NBgF må legge til rette for at det ikke er mulig å omgås 
dette, ved å legge inn en sperre i systemene som også gjelder innbetalt 
medlemskap, ikke bare en sperre som gjelder antall kamper, slik det er i dag.!!
Siden det var stor usikkerhet om dette gjaldt kun privatkamper eller alle 
kamper, ble det foreslått at landsrådet og sentralstyret får dette inn på nytt til 
avgjørelse der. Hvis det var meningen å kun gjelde privatkamper er dette slik 
tidligere praksis har vært og flere ville være positiv til det og systemet takler 
en slik sperre. På bakgrunn av usikkerheten ble forslaget ikke vedtatt.!!
8. Lage et spesielt unntak for NM-deltagelse. Dvs, helt nye medlemmer kan 
delta i NM ved å betale et nedsatt beløp, f.eks 50 kroner, som gir NBGF-
medlemskap midlertidig ut året. NM-avgift som er satt av arrangerende klubb 
må uansett betales.!!
Forslaget ble ikke vedtatt.!!
9. En løsning som gjør ratinglista usynlig for ikke-medlemmer. Det er noen 
som ikke er interessert i å betale for å få navnet sitt over alt på internett.!!
Forslaget ble ikke vedtatt.!!
Valg av sentralstyre, valg- og vedtektskomite og revisorer!
Sentralstyret!
Bjørnar Bugge stilte til gjenvalg som president.!
Stig Frode Sørdahl stilte til gjenvalg som visepresident.!
Tore Eklund Fredriksen stilte til gjenvalg som informasjonsansvarlig.!
Alf Henning Bekkevik stilte til gjenvalg som økonomiansvarlig dersom det ikke 
var noen andre kandidater som ville ha vervet.  Ingen andre meldte seg til 
vervet som økonomiansvarlig.!!
Samtlige ble gjenvalgt til sine verv.  Websjef har vært Gunnar Woje, som har 
trukket seg fra vervet.  Det ble ikke valgt noen ny websjef.  Sentralstyret vil 
jobbe med å finne websjef, Terje Pedersen hjelper foreløpig til med nettsiden.!!
Valg- og vedtektskomite!



Kristian Thulin tok gjenvalg, og Fay Danielsen var også villig til å ta gjenvalg 
dersom det ikke var noen andre som ville påta seg vervet.  Det var det ikke, 
og begge ble gjenvalgt.!!
Revisorer!
Sven Erling Thorsen tok gjenvalg som revisor.  Katrine Langjord hadde  
trukket seg fra vervet som revisor.  Thorleif Reisvold stilte til valg som ny 
revisor, både Sven og Thorleif ble valgt som revisorer.!


