Saksliste for generalforsamling 2022 i Norges Quizforbund
1. Konstituering
1a. Vedtak av forretningsorden. Styrets forslag er vedlegg 1.
1b. Valg av dirigent.
1c. Valg av sekretær.
1d. Valg av to protokollunderskrivere.
1e. Godkjennelse av stemmefullmakter.
1f. Godkjennelse av innkalling.
1g. Godkjennelse av saksliste.

2. Forbundsstyrets beretning
Vedlegg 2 gir forbundsstyrets beretning om sin aktivitet siden
generalforsamlingen i 2021.

3. Forbundets regnskap 2021 og revisjonsberetning
Vedlegg 3 gir regnskap for Norges Quizforbund for 2021. Vedlegg 4 gir Jone Frafjords
revisjonsberetning til regnskapet.

4. Valg av president og forbundsstyremedlemmer
Ifølge NQFs vedtekter skal styret bestå av minst fire styremedlemmer i tillegg til presidenten.
Presidenten og hvert av styremedlemmene skal ordinært velges for to år.
Styret har siden 2021 bestått av president Mats Sigstad (valgt i 2021), Hilde Torp Solbakken
(gjenvalgt i 2021), Dag Olav Rønning (gjenvalgt i 2021), Tom Byberg Torstensen (gjenvalgt i
2018) og Kristian Vaktdal Kvamsøe (suppleringsvalg for Mats Sigstad, som ble valgt i 2018).
Styremedlemsplassene til Tom B. Torstensen og Kristian V. Kvamsøe er på valg i 2022.
Valgkomiteen foreslår at Kristian Kvamsøe og Espen Iversen velges som styremedlemmer.
Valgkomiteen har bestått av Geir H. Kristiansen og Tarald Bjørdal Langan.

5. Valg av valgkomite for styrevalget 2023
Det skal velges en valgkomite bestående av to medlemmer, som har som oppgave å finne og
foreslå to kandidater til valget av forbundsstyremedlemmer på generalforsamlingen i 2023, ev.
én president og to styremedlemmer.

Styrets forslag til valgkomite er Geir H. Kristiansen og Tarald Bjørdal Langan.

6. Valg av revisor for NQFs regnskap 2022
Norges Quizforbunds regnskap for 2022 vil bli lagt frem på generalforsamlingen i 2023.
Generalforsamlingenen i 2022 skal velge en revisor; dennes oppgave er å kontrollere styrets
forvaltning av forbundets regnskap og midler.
Styrets forslag til revisor er Odd Rune Heggheim.

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.
Forslag 2: Som en prøveordning arrangeres det i NM 2023 en konkurranse for juniorpar
istedenfor juniorlag.
Forslag 3: Kahoot fjernes fra NM-programmet.

