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Referat – generalforsamling 2009 

 
Generalforsamling for 2009 ble avholdt torsdag 4. mars 2010 kl. 18.3 i NDS sine lokaler i Varnaveien, Moss. Det var 
16 medlemmer tilstede, inklusive styret. 
 

1. Åpning 
Klubbens formann sto for åpningen av klubbens ekstraordinære generalforsamling og innkallingen. 
Innkalling ble enstemmig godkjent. 

 
2. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  
 

3. Valg av dirigent, referent og desisorer. 
Dirigent: Bengt Nilsen 
Referent: Richard Solberg 
Desisorer: Pia Fjeld og Anders Christiansen 
 

4. Fremlegging av årsberetninger. 
Årsberetning for styret 2008 ble lest av formann Geir Owe. 
Årsberetning for ISSF ble lest av formann Geir Owe. 
Årsberetning for GPS ble lest av oppmann Trond Magne Loktu. 
Årsberetning for Svartkrutt ble lest av oppmann Richard Eldor. 
 
Alle årsberetningene ble enstemmig godkjent. 

 
5. Regnskap for 2009 

Regnskap og balanse for 2009, herunder styrets kommentarer ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Baard 
Schøyen.  
 
Kommentarer:  
Ingen 
 
Revisors beretning ble fremlagt og gjennomgått av revisor Odd Christiansen. 
 
Kommentarer:  
Ingen 
 
Forslag til vedtak: 
Regnskapet godkjennes av generalforsamlingen. 
 
Stemmeresultat: 
Enstemmig vedtatt. 
 

6. Budsjett 2010 
Budsjettet for 2010 ble fremlagt, gjennomgått og kommentert av kasserer Baard Schøyen. 
Kommentarer:  
 
Forslag til vedtak: 
Budsjettet godkjennes av generalforsamlingen. 
 
Stemmeresultat: 
Enstemmig vedtatt. 
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7. Innkomne forslag 

- Vedtektsendringer 
Styret har lagt frem en del vedtektsendringer. Disse er beskrevet i detalj i klubbens vedtekter. I hovedsak 
gjelder dette: 
- Innføring av HMS plan (§§ 3, 8) 
- Endring i styreverv (§§ 5, 8) 
- Reduksjon av kontingent ved innmelding sent på året (§ 4) 
- Presisering av banekomitéen (§ 5) 
 
Kommentarer: 
- Presisering i §8: Intensjonen er at HMS planen ikke skal kunne benyttes utenfor klubben uten samtykke fra 
styret. Ordlyden i vedtektene tilpasses for å imøtekomme dette. 
- Feil i §2: ISSF skal byttes ut med NSF. 
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget godkjennes av generalforsamlingen. 
 
Stemmeresultat: 
Enstemmig vedtatt. 
 
De endrete vedtektene skal sendes Brønnøysundregistrene. 
 
- Generalforsamlingsreferater 
Jeg foreslår at så snart referatet fra generalforsamlingen foreligger, skal det sendes ut på 
mail. De fleste av de aktive medlemmene har i dag en mail adresse, og vi vil nå over hundre 
medlemmer. Det kan kanskje skape litt blest rundt foreningen når de får se foreningens 
aktivitetsnivå. For medlemmer som møter på generalforsamlingen, vil det også være 
meget tilfredsstillende. 
 
Kommentarer: 
- Referatet skal i tillegg legges ut på hjemmesidene. 
 
Vedtak: 
Styret tar dette til etterretning, og sørger for å legge referatene ut på web og sender de pr mail til 
medlemmene. 

 
 
- Innkalling til generalforsamling 
I dag blir det innkalt til generalforsamling gjennom et avertissement i en avis samt satt inn 
på klubbens hjemmesider. Jeg antar at det er ønskelig at så mange som mulig møter. Jeg 
foreslår igjen å benytte mail noen dager i forvegen. 
 
Kommentarer: 
Ingen 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling skal foregå ved oppslag i hula og utsendelse av mail. 
 
Stemmeresultat: 
Enstemmig vedtatt. 
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- Styrets aktiviteter 
Medlemmer av klubben som ikke har et styre verv, vet lite om hva styret arbeider med. 
Enkelte oppgaver blir gitt av generalforsamlingen, men vi vet lite eller ingenting om den 
videre fremdriften. Jeg foreslår at det en gang i mellom sendes ut et meget kortfattet 
referat om oppgavene styret arbeider med og fremdriften av disse. Dette kan også gjøres 
på mail. Jeg tror at også dette vil være med på å vekke en større interesse for klubben og 
styret. 
 
Kommentarer: 
- Oppmenn er et bindeledd mellom styret og gruppene og kan bidra med informasjon. 
 
Vedtak: 
Styret tar dette til etterretning, og finner en måte å informere mer. 

 
 
- Grasrotandelen. 
I fjorårets generalforsamling ble styret anmodet om å legge forholdene til rette slik at 
klubben kunne øke sitt inntektsnivå gjennom grasrotandelen. Jeg har fra andre klubber fått 
fyldig informasjon om dette og hva det betyr for dem. Jeg foreslår igjen at styret setter 
dette på agendaen. 
 
Kommentarer: 
Ingen 
 
Vedtak: 
Styret tar dette til etterretning, og prøver å finne en måte å skape mer blest om dette på. 
 
 
- Økonomisk bistand til stevner og lignende. 
Jeg foreslår at det settes et tak på økonomisk bistand fra klubben til stevnedeltagelse og 
lignende til enkeltmedlemmer. I en så liten klubb med de økonomiske resurser den har, 
bør det maksimalt være snakk om 2.000 kr pr år pr medlem. Aktiviteter som igangsettes 
frivillig for å skaffe midler, bør selvfølgelig holdes utenfor. 
 
Kommentarer: 
- Disse utgiftene er i stor grad basert på inntekter fra dedikerte aktiviteter, og er dermed under kontroll. 
 
Vedtak: 
Det bør informeres bedre hvordan denne tildelingen foregår, men ingen tak settes som foreslått. 
 

 
8. Valg 

Valgresultatet ble som følger: 
 
Formann:   Geir Owe 
Nestformann:   Roger Johansen (ikke på valg) 
Sekretær:   Richard Solberg (ikke på valg) 
Kasserer:   Baard Schøyen 
Baneformann:  Bengt Nilsen 
Oppmann GPS:  Trond Magne Loktu (gjenvalgt av gruppa) 
Oppmann Sv.krutt:  Richard Eldor (gjenvalgt av gruppa) 
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Oppmann ISSF:  Per Ole Myhre (gjenvalgt av gruppa) 
Revisorer :   Ragnar Janitz og Odd Christiansen  
Banekomité:   Utgår pga vedtektsendringer, oppgaven er underlagt baneformann 
Valgkomité:   Gunnar Roos og Tore Strømme 
 

 
Avslutning. 
Formann takker for fremmøtet, takker for innsatsen i dugnadsarbeidet og ønsker lykke til med skytesesongen. 
 
 
 
 

Moss, 04.03.2010 
 
 
                                          ________________________________________ 
                                                                            Richard Solberg 
                                                                                                                    Referent 
 
 

 
 

________________________________________ ________________________________________ 
                                   Pia Fjeld                            Anders Christiansen 
                                   Desisor                                    Desisor 
 
 
 
 


