
Referat generaforsamling NBgF 11.09.2010 i Åsgårdstrand 
 

Sak 1: Godkjennelse av møteberettige og fullmakter 
Møteberettigede: ~55 

Fullmakter: Bodø 5, Nesodden 5, Drammen 4 

Totalt 69 stemmer. 

 

Sak 2: Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden godkjent. 

 

Sak 3: Valg av referent samt to til å underteegne 
generalforsamlingsreferatet 
Styrets forslag: 

Referent: Sven E. Thoresn 

Undertegnere: Linda, Karl 

Vedtak: Referent og undertegnere enstemmig valgt 

 

Sak 4:  Valg av dirigent 
Styrets forslag: Halvor Losnedal 

Vedtak: Enstemmig valgt 

 

Sak 5: Årsberetning 
Vedtak: Årsberetningen tatt til orientering 

 

Sak 6: Regnskaper 
Bjørnar redegjorde for regnskap for siste år. 

 

Revisorene anbefaler at regskapet godkjennes. 

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. 

 

Sak 7: Budsjett med budsjettkommentarer 
Bjørnar redegjorde for forslag til budsjett. 



Vedtak: Budsjettforslaget enstemmig vedtatt uten endringer. 

 

Sak 8: Fastsettelse av kontingent 
Styret foreslår at kontigenten forblir uendret. 

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Sak 9: Fastsettelse av neste års generalforsamling og norgesmesterskapet 
to år fremover 
Styret gis i oppgave å legge frem forslag om arrangør av NM 2012 for landsrådet innen 1. November. 

 

Sak 10: Innkomne forslag 
 

Vedtektsendringer: 

1. Forslagstiller: Hanna Thorsen og Geir Skoglund 

Type forslag: Enringsforslag 

”Tittlene ’president’ samt ’vicepresident’ endres gjennomgående til ’leder’ og ’nestleder’.” 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

2. Forslagstiller: Hanna Thorsen 

Type forslag: Tilleggsforslag 

Tillegg til § 2-2-C. Forberedelser til generalforsamlingen. Ny siste setning: 

”Vedtektsendringsforslag skal være valg- og vedtektskomiteen i hende senest 2 uker før 

generalforsamlingen. Innkomne forslag etter denne frist må vedtas behandlet med ¾ flertall.” 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Andre innkomne forslag: 

 

1. Forslagstiller: Notodden backgammonklubb 

Notodden er en ny klubb som skal arrangere sitt første bymesterskap lørdag 2. oktober. Vi har nå 

forstått at det er vanlig, og sunt for klubben å i tillegg arrangere mesterturnering søndagen den 

samme helgen. Fristen for å melde fra om mesterturneringer gikk ut for noen dager siden, og 



klubben ber derfor generalforsamlingen om dispensasjon til å arrangere en mesterturnering i 

tilknytning til bymesterskapet.  

Vedtak: Dispensasjon fra tidsfrist innvilget ved akklamasjon. 

2. Forslagstiller: Hanna Thorsen 

Sentralstyret gis fullmakt til å behandle søknader om dispensasjoner til mesterturneringer men bes 

være restriktiv med å gi slik tillatelse.  

Vedtak: Fullmakt enstemmig innvilget.  

 

Sak 11: Valg 
Valgkomitéen har ikke evnet å fremlegge forslag til nytt styre, valg- og vedtektskomite og revisorer. 

Det foreligger et helhetlig forslag til nytt styre og ny valg- og vedtektkomité fremmet av Hanna 

Thorsen og Geir Skoglund: 

Sentralstyre: 

Leder: Hanna Thorsen 

Nestleder: Geir Skoglund 

Økonomiansvarlig: Bjørnar 

Web-ansvarlig: Ole Friis 

Informasjonsansvarlig: Beate 

Valg- og vedtektskomité: 

Valgansvarlig: Øyvind Bjørkås 

Vedtektsansvarlig: Sven E. Thorsen 

Webmoderatoransvarlig: Hall Skåra 

 

Revisorer: 

Halvor Losnedal 

Vemund Snartland 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

________________________________   ________________________________ 

Linda G. Opheim [sign.]     Karl Frogner [sign.] 


