Referat – generalforsamling 2010

Generalforsamling for 2010 ble avholdt onsdag 2. mars 2011 kl. 18.30 i NDS sine lokaler i Varnaveien, Moss. Det
var 19 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:
Bjørn Lindblad og Jørn Bakken
4. Fremlegging av årsberetninger.
Årsberetning for styret 2010 ble lest av formann Geir Owe.
Årsberetning for GPS ble lest av oppmann Lars Lauritzen.
Årsberetning for ISSF ble lest av oppmann Helge Akerhaugen.
Årsberetning for Svartkrutt ble lest av formann Geir Owe på vegne av oppmann Richard Eldor.
Kommentarer:
Hvorfor så mange som meldte seg ut?
Svar: Noen overganger til andre klubber, i tillegg til naturlig avgang pga alder o.l.
Meldte alle deltakerne på GPS kurs seg inn i MPK?
Svar: Nei. Enkelte deltakere kommer fra andre klubber som ikke selv holder kurs, men de fleste melder seg
inn. 18 nye medlemmer i 2010.
Har det vært deltakelse på krets/forbundsting?
Svar: Deltakelse på NFPS årsting i tillegg til antatt deltakelse på tinget til Østfold skytekrets.
Generelle kommentarer rundt rekruttering av ungdom og luftpistolskyting.
Vanskelig å skaffe ressurser til å dra dette lasset.
Er det mange som dropper ut i.l.a prøveperioden etter nybegynnerkurs pga kun tilgang til .22 våpen?
Svar: Noe frafall er det, men vanskelig å relatere dette til mangelen på andre typer våpen. Generelt lite
frafall.
Alle årsberetningene ble enstemmig godkjent.

5. Regnskap for 2010 i revidert stand, herunder revisors beretning og styrets kommentarer
Regnskap og balanse for 2010, herunder styrets kommentarer ble fremlagt og gjennomgått av formann Geir
Owe på vegne av kasserer Baard Schøyen.
Kommentarer:
Ingen
Revisors beretning ble fremlagt og gjennomgått av formann Geir Owe på vegne av revisor Odd Christiansen.
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Kommentarer:
Ingen
Forslag til vedtak:
Regnskapet godkjennes av generalforsamlingen.
Stemmeresultat:
Enstemmig vedtatt.
6. Budsjett 2011
Budsjettet for 2011 ble fremlagt, gjennomgått og kommentert av formann Geir Owe på vegne av kasserer
Baard Schøyen.
Kommentarer:
Noen synes kontingenten er i høyeste laget.
Spm om kontingenten.
Svar: Den blir på 900,- + grupper.
Spm ang høye utgifter til forbruksmateriell og utstyr.
Svar: Dette er basert på erfaringstall. Dessuten er innkjøp av nye pistoler til ISSF gruppa i denne posten.
Kommentar til mulighet for å tjene inn penger på NM felt: Dette bør tas opp snarest. Dette er en mulighet vi
ikke får igjen i nær fremtid.
Svar: Liten interesse for dette i ISSF gruppa. Vi har ikke nok mannskap som ønsker å stille opp.
Er det tenkt på type pistol til anskaffelse i ISSF?
Svar: Ja. Det skal bestilles 5 stk Hämmerli X-esse pistoler så snart søknaden hos politiet er godkjent.
Feil i budsjett for ISSF: Det er budsjettert med null i “events”, men det er allerede avholdt slik aktivitet.
Kommentar ang sponsing. Det burde være mulighet for sponsorinntekter siden hula har blitt såpass bra.
Svar: Det er ikke vært noe særlig aktivitet rundt dette.
Kommentar: Det bør kanskje etableres et samarbeid med XXL.
Svar: Ja. Vi har ikke kommet så langt enda, men vi skal jobbe videre med dette.
Forslag til vedtak:
Budsjettet godkjennes av generalforsamlingen.
Stemmeresultat:
Enstemmig vedtatt.
7. Innkomne forslag
Det er ingen innkomne forslag.
8. Valg
Valgresultatet ble som følger:
Formann:
Nestformann:

Roger Johansen
Bengt Nilsen (for ett år)
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Sekretær:
Kasserer:
Baneformann:
Oppmann GPS:
Oppmann Sv.krutt:
Oppmann ISSF:
Revisorer:
Valgkomité:

Richard Solberg
Einar Johan Holst
Anders Christiansen (for ett år)
Lars Lauritzen (valgt av gruppa)
Richard Eldor (gjenvalgt av gruppa)
Helge Akerhaugen (valgt av gruppa)
Jørn Bakken og Rune Løkling
Bjørn Lindblad og Pia Fjeld

Avslutning.
Avtroppende overrekker klubba til ny formann.
Påtroppende formann takker for tilliten og gleder seg til å drive arbeidet videre.

Moss, 02.03.2011

________________________________________
Richard Solberg
Referent

________________________________________

________________________________________

Bjørn Lindblad

Jørn Bakken

Desisor

Desisor
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