Styremøte NMF 2-2018
Dato: 03.03.2018
Tid: kl. 13:00
Sted: LOP Skytebane i Skedsmohallen
Tilstede: Mathis Kåsastul, Jostein Hassel, Kurt-Selmer Paulsen, Gunnar Torsdalen,
Klas Askildt og Bjørn Gjerstad
Forfall: Johnny Knutsen

Sak 2-2018) Protokoll fra siste møte.
Protokoll fra siste møter ble tatt til etterretning. Med henvisning til Sak 11-2017 og Sak 12018 samt mottatt informasjon, vedtok styret enstemmig Notodden Metallsilhuettklubb
(NMS) tatt opp som ny klubb i NMF fra 03.03.2018. Styret håper dette gir økt MSaktivitet og bedre samarbeid lokalt. Styret bistår gjerne i denne prosessen.

Sak 3-2018) Forberedelser til Generalforsamling og styrets innstilling til budsjett og
innkommende forslag.
Styret gikk gjennom forslag til budsjett for 2018 som blir lagt frem for
Generalforsamlingen for vedtak.
Behandling av innkommende forslag:
Styret fremmer 3 egne forslag som tas med dersom Generalforsamlingen vil ta de inn på
sakslisten, etter som de ikke er sendt ut på forhånd. (forslag 1-3)
Forslag 1:

Reisestøtte for stevner utenfor Norge. Del 1-3.

Forslag 2:

Startlisens og stevneavgift.

Forslag 3:

Deltakerlotteri.

Forslag 4:

Fra Fredø MS:
Nytt punkt under §3 i NMFs lov.
Styrets innstilling: Styrets støtter forslaget da dette er gjeldende praksis.

Forslag 5:

Fra Fredø MS:
Tilføyelse i §8.2 i NMFs lov.
Styrets innstilling: Styret foreslår at vi forholder oss til gjeldende regelverk.
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Forslag 6:

Fra Bivrost SSK:
Medlemmer som ikke har myndighetenes tillatelse til å inneha våpen.
Styrets innstilling: 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.

Forslag 7:

Fra Bivrost SSK:
Inhabilitet.
Styrets innstilling: 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.

Sak 4-2018) Behandling av opptak av Rena PK sin MS-gruppe NMF.
Styret vedtok enstemmig at Rena PK sin MS-gruppe etter søknad tatt opp i NMF som ny
MS-gruppe fra 03.03.2018.

Møtet ble avsluttet kl. 14:50
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