
Protokoll for generalforsamling 2022 i Norges Quizforbund

1. Konstituering

a) Foreslått forretningsorden ble vedtatt.

b) Mats Sigstad ble valgt som dirigent.

c) Dag Olav Rønning ble valgt som sekretær.

d) Toril Opsahl og Geir Horvik ble valgt til å undertegne protokollen.

e) Ved generalforsamlingens start var 24 medlemmer av forbundet til stede.

f) Innkallingen ble godkjent.

g) Sakslisten ble godkjent.

2. Forbundsstyrets beretning

Generalforsamlingen tok beretningen til orientering.

3. Forbundets regnskap for 2021

Revisor kommenterte i sin uttalelse til regnskapet at det ikke kom god nok fram hvordan to
skrivere, kjøpt inn av NM-arrangøren 2021, var blitt disponert etter NM. På
generalforsamlingen ble det informert om at skriverne er i NQFs eie, noe som innebærer at
regnskapet må justeres. Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot dette, og regnskapet
ble godkjent under forutsetning av at de nødvendige justeringer blir gjort.

4. Valg av forbundsstyremedlemmer

Kristian KvamsØe og Espen Iversen ble valg ved akklamasjon til verv som styremedlemmer
for 2 år.

5. Valg av valgkomité for styrevalget i 2023

Tarald B. Langan og Geir H. Kristiansen ble valgt ved akklamasjon.

6. Valg av revisor for NOFs regnskap for 2023

Odd Rune Heggheim ble valgt ved akklamasjon.

7. Innkomne forslag

Forslag 1: NQF danner en arbeidsgruppe som vil se på mulighetene for å arrangere et årlig
kontinentalt eller regionalt mesterskap lagt til pinsehelgen.

Forslaget ble vedtatt.



Forslag 2: Som en prøveordning arrangeres det i NM 2023 en konkurranse for juniorpar
istedenfor juniorlag.

Styret påpekte at man ikke må stille med 4 personer i lagkonkurransen for juniorer, og at
dagens regler gir en bedre fleksibilitet for de som vil prøve seg.

Forslaget ble ikke vedtatt

Forslag 3: Kahoot fjernes fra NM-programmet.

Styret mente at Kahoot bør opprettholdes på NM-programmet, men at plasseringen i NM-
helga kan vurderes. Årets modell, men en egen ansvarlig for Kahoot, gjør ellers at den ekstra
belastingen på arrangørene blir liten.

Forslaget ble ikke vedtatt.

Avtroppende revisor Jone Frafjord ble takket etter mange års innsats.

Oslo, 13. september 2022

DaUlav Rønning

re(e rent

Protokollen er godkjent:


