
Referat fra Årsmøte NBA 2009 
Møtet ble holdt i Kjelhuset på NTNU i Trondheim, og frammøtte var 31 av 
deltakerene på NM. 

 

1. Konstituering og godkjenning av møtet. 

Årsmøtet hadde ingen innvendinger til innkalling og sakliste. 

 

2.   Valg av møteleder. 

Leder Frode Hagerup ble valgt til møteleder. 

 

3.   Valg av referent og tellekorps. 

Kasserer Arne Johannes Holmin ble valgt til referent. Stian ”Power Gym” 
Østrem og Trygve Lie ble valgt som tellekorps.  

 

4.   Saker: 

4.1 Godkjenning av regnskap og budsjett. 

Kasserer Holmin holdt en presentasjon av regnskap og budsjett. Budsjettet er 
basert på tidligere års inntekter og utgifter. Nytt av året er at det er budsjettert 
med en inntekt på 5000 kr fra bedriftsarrangement i regi av lokalmiljøene. 

Resultatrekneskap Norsk Bordhockeyallianse 2008  
  
Inntekter Kroner 
Kontoregulering, overføring mellom eigne konti 26117,00 
Sal av 10 brett til Bergen, 28.03.2008 3250,00 
Overskot Trondheim Open, 25.04.2008 1512,00 
Overskot Tønsberg Open, 29.04.2008 1625,00 
Totale inntekter 2008 32504,00 
  
Utgifter  
Bankgebyr -30 
Avgift for puck.no til Surftown -966,5 
Utgift til brett og utstyr frå Stiga, 28.03.2008 -22687,50 
Diverse utgifter til einskildpersonar i NBA -3104 
Utgift til lokale Tønsberg Open til Tønsberg Røde Kors, 01.07.2008 -2000,00 
Totale utgifter 2008 -28788 
  
Resultat 2008 3716 



 

Budsjett NBA 2009  
  
Saldo 2008 31.12.2008 9 116,00 
  
Inntekter Kroner 
Inntekter NM 5000 
Inntekter andre turneringar * 7000 
Kredittrenter 5 
Inntekter frå bedriftsarrangement 5000 
Totale budsjetterte inntekter 2009 17005 
  
Utgifter  
Utgifter til kjøp av utstyr til turneringar ** -12000 
Utgifter til puck.no -1000 
Bankgebyr -30 
Totale budsjetterte utgifter 2009 -13030 
  
Budsjettert resultat 2009 3975 
  
Budsjettert saldo 31.12.2009 13 091,00 
  
* Bergen - 2500 kr, Oslo -0 kr, Trondheim - 1000 kr, Jæren - 2000 
kr, Lamberseter/Tønsberg - 1500 kr = 7000 kr 

 
 

** 30 brett og 2000 kr i diverse utstyr som puckar og logoar  
Det er eit mål at NBA skal ha 12000 kr i arbeidskapital.  

 

Årsmøtet godkjente regneskap og budsjett. 

 

4.2 Valg av nytt styre. 

Styret gikk inn for en konkretisering av vervene i NBA, samt en utvidelse av 
styret for å styrke organisasjonen. Forslag til nytt styre i NBA var: 

  Leder: Frode Hagerup  
  Nestleder: Geir Hjemås  
  Økonomiansvarlig: Arne Johannes Holmin  
  Materialforvalter: Andreas Røren  
  Webansvarlig: Stian Lode  
  Internasjonal kontakt: Espen Moe 	
  Profileringsansvarlig: Bjørn Hagerup 
 

Årsmøtet stilte seg enstemmig bak forslaget til nytt styre. 

 

 

 



4.3 Ny turneringsmodell. 

Styret hadde satt fram tre alternativer til ny turneringsmodell, etter synspunktet 
ytret av medlemmer av NBA i diverse fora gjennom det siste året. Mangel på 
oppsluttning om turneringer var hovedgrunnen til forslagene som involverer en 
reduksjon av antall turneringer. Alternativer for avstemmingen var: 

 

1. 4 + NM  

En turnering til hvert miljø, inkl NM.  7 (5+2 utenlandske) turneringer på 
VM ranking. 

2. 4 + NM og OO  

En turnering til hvert miljø, pluss NM og OO. Tilpassninger pr miljø 
vurderes av styret ved dette alternativet og styret tar beslutningen om det 
er hensiktmessig og arrangere NM pluss 1 turnering i det aktuelle miljøet. 
8 (6+2utelandske) turneringer på VM ranking. 

3. 6 + NM  

Som nå. Tilpassninger pr miljø vurderes av styret når det gjelder antall 
turneringer pr miljø.  

-Miljøene er definert som Trondheim, Bergen, Jæren og Oslo.  

-NM rekkefølgen defineres som Trondheim, Oslo, Bergen og Jæren.  

 

Det ble først stemt over om systemet skulle endres til en turneringsmodell med 
ferre turneringer, med dette resultatet: 

 Alternativ 1 eller 2 (reduksjon i antall turneringer): 2 stemmer 

 Alternativ 3 (som før): > 20 stemmer 

  

Videre ble det stemt over alternativ 1 og 2: 

 Alternativ 1 (4 + NM): 1 stemme 

 Alternativ 2 (4 + NM + Oslo Open): > 20 stemmer 

 

Årsmøtet gikk med det inn for å endre turneringsmodellen fra dagens 
modell til alternativ 2. 

 



4.4 Forslag til nytt norsk rankingsystem.  

Styret la fram følgende forslag til nytt norsk rankingsystem: 

 VM ranking slås sammen med Norsk ranking 

 Basert på WR blir rankingen en tilnærming av VM rankingen (8 på 2 år, 
 inkl 2  utenlands).  Rankingen skal til enhver tid inneholde de 8 beste 
 turneringene de siste  2 årene, der 2 av 8 kan være utenlandske 
 turneringer. Beholder ITHF ranking til  gruppeinndeling til turneringer.  

 

Avstemningen ble som følger: 

 For nytt norsk rankingsystem: 15 stemmer 

 Mot nytt norsk rankingsystem: 5 stemmer 

 Blankt: 9 stemmer 

Styrets forslag til nytt rankingsystem ble vedtatt av årsmøtet. 

 

4.5 Puck Awards 

Styret kom med følgende forslag med hesikt å sikre framtidige arrangement av 
Puck Awards: Fjorårets NM arrangører er ansvarlig for gjennomføring.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet. 

 

4.6 Munnspill – målforskjell/innbyrdes 

Styret foreslo å endre reglene for rangering ved poenglikehet i munnspill. 
Munnspill er grunnspill og mellomspill slått sammen til en stor gruppe der alle 
spillerene i en turnering spiller mot hverandre. Denne turneringsformen 
gjennomføres etter NBAs turneringsguide når antallet deltakere er lavere enn 30. 
Styrets forslag gikk ut på å bruke innbyrdes oppgjør i stedet for målforskjel ved 
poenglikhet i munnspill. 

Forslaget var gjenstand for noe diskusjon, og styrets argumentasjon for forslaget 
gikk ut på at rangering ved hjelp av målforskjel opner for at spillere forsøker å 
skåre flest mulilg mål mot ferske spillere, som som styret anså som uhelding for 
rekrutteringen. 

Avstemningen ble som følger: 

  For forslaget om rangering ved innbyrdes oppgjør: 17 stemmer 



 Mot forslaget om rangering ved innbyrdes oppgjør: 10 stemmer 

Styrets forslag til endring av rangering ved poenlikhet fra målforskjel til 
innbyrdes oppgjør ble vedtatt av Årsmøtet. 

 

 

 

Frode Hagerup, leder     Arne Johannes Holmin, 
kasserer 


