NORGES METALLSILHUETTFORUNDS
21. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Dato og tid: Lørdag 3. mars 2018 kl. 15:00
Sted: Lillestrøm og Omegns Pistolklubb klubblokale i Skedsmohallen, Lillestrøm.

PROTOKOLL
Åpning:
President Mathis Kåsastul åpnet generalforsamlingen kl. 15:00 og ønsket velkommen.
Møtet ble innledet ved at visepresident Jostein Hassel redegjorde for status i forbindelse med
ny våpenlov.
1) Godkjenning av generalforsamling og dagsorden.
Dagsorden ble enstemmig vedtatt med 3 nye forslag fra styret inn under innkommende
forslag.
2) Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne protokoll.
Møteleder: Steffen Tretvoll
Referent: Bjørn Gjerstad
Protokollsignering: Kim Inge Haugen og Trond Åsly
3) Godkjenning av fremmøtte delegater.
28 delegater enstemmig godkjent.
4) Årsberetning 2017.
Visepresidenten leste opp årsberetning, som ble enstemmig godkjent med noen få kosmetiske
endringer.
5) Regnskap 2017.
Revisor leste revisors beretning og kasserer gjennomgikk regnskap. Regnskapet ble godkjent,
og styret innrømmes ansvarsfrihet.
6) Fastsetting av kontingent 2019.
Ny kontingent: Det ble enstemmig vedtatt å beholde kontingenten på kr 250.
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7) Innkomne saker og forslag.
Forslag 1:

Fra styret:
Reisestøtte for stevner utenfor Norge.
Nåværende ordning med reisestøtte avvikles og erstattes med følgende:
Del 1: NMF dekker startkontingenten for individuelle starter og lagstarter som
er meldt på innen fristen for endelig påmelding. Generalforsamlingen fastsetter
budsjettramme for dette hvert år. Enstemmig vedtatt.
Del 2: NMF dekker banketten for alle som representerer Norge.
Vedtatt med 27 for og 1 imot.
Del 3: De år VM arrangeres utenfor Europa avgjør Generalforsamlingen i hvert
enkelt tilfelle om det skal bevilges reisestøtte utover det som er nevnt over.
Enstemmig vedtatt.

Forslag 2:

Fra styret:
Startlisens og stevneavgift.
Nåværende ordning med innkreving av kr 7,50 pr. start avvikles fra og med
2018. Utestående beløp for 2015, 2016 og 2017 innkreves.
Enstemmig vedtatt.

Forslag 3:

Fra styret:
Deltakerlotteri.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Det vises til listeførers detaljerte beskrivelse.

Forslag 4:

Fra Fredø MS:
Nytt punkt under §3 i NMFs lov.
Forslaget falt med 15 stemmer mot, 10 for og 3 blanke stemmer.

Forslag 5:

Fra Fredø MS:
Tilføyelse i §8.2 i NMFs lov.
Forslaget falt enstemmig.

Forslag 6:

Fra Bivrost SSK:
Medlemmer som ikke har myndighetenes tillatelse til å inneha våpen.
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tekst: Når det gjelder
utlån, foreslår styret at denne problemstillingen avventes til etter at ny
våpenlov er klar. Av hensyn til skyttersportens anseelse, foreslår styret at
tillitsvalgte fristilles fra sine verv dersom de er i en situasjon at dette er aktuelt.
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Forslag 7:

Fra Bivrost SSK:
Inhabilitet.
Styrets innstilling ble vedtatt med følgende tekst: Styret foreslår at inhabilitet
flettes inn i arbeidet til det nedsatte lov- og regel-utvalget, og legges frem for
neste Generalforsamling. Styret foreslår at Steffen Tretvoll innlemmes i denne
komiteen/arbeidsutvalget.

8) Budsjett 2018.
Kasserer gjennomgikk forslag til budsjett for 2018, som med noen justeringer til kr 15.000 i
underskudd ble enstemmig ble vedtatt.
9) Fastsettelse av kategorier for CUP 2018.
Vedtak: Fin Produksjon som produksjons-Cup og alle revolverøvelsene i revolver-Cup.
10) Premiering av CUP-vinnere, og utdeling av hedersbevisninger.
Vinnerne for Cup ble lest opp og applaudert.
Trekningen av 2500,- i revolvercup ble vunnet av Mathis Kåsastul, med Per Olaf Tjelflaat på
andreplass med 3-liters trøstepremie.
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11) Valg.
Følgende valg ble vedtatt:
President:
Visepresident
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Mathis Kåsastul
Gjenvalgt for 1 år
Jostein Hassel
Ikke på valg, 1 år igjen
Bjørn Gjerstad
Gjenvalgt for 2 år
Kurth-Selmer Paulsen
Ikke på valg, 1 år igjen
Sandra Ingeborg Olsen Barikmo ble valgt for 2 år med 14 stemmer
mot valgkomiteens kandidat Gunnar Torsdalen som fikk 11 stemmer.
2 blanke stemmer. 1 delegat hadde dratt.

Varamedlem 1
Varamedlem 2

Klas Askildt
Ikke på valg, 1 år igjen
Nikolay Mustaparta ble valgt for 2 år med 15 stemmer mot
valgkomiteens kandidat Knut Mosand med 11 stemmer. 1 blank.

Revisor
Vararevisor

Steffen Tretvoll
Egil Helgheim

Gjenvalgt for 1 år
Valgt for 1 år

Valgkomité

Sigbjørn Bredesen
Kim Inge Haugen
Jan Ragnar Setsaas

Gjenvalgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Møtet ble avsluttet kl. 17:10
Signatur

_______________
Kim Inge Haugen

______________
Trond Aasly
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