Referat fra generalforsamlingen 2003
Møtet ble holdt i R-hytta, Løvenskioldbanen , 29.november 2003,
Kl.1630.
Møtet ble satt kl.1645 med 19 stemmeberettigede tilstede.
Åpning ved direksjonens formann:
Formannen ønsket de fremmøtte velkommen.
Gjennomgang og godkjenning av innkalling og saksliste:
Det var ingen kommentarer til innkallingen eller sakslisten. Det ble
valgt to representanter til undertegning av protokollen: Even
Haugvik og Gunvor Smith-Christensen.
Årsberetning ved visesekretæren i sekretærens fravær:
På grunn av sekretærens frafall leste visesekretæren opp
årsberetningen. Det kom ingen kommentarer til årsberetningen.
Regnskap fremlagt av formannen i kassererens fravær:
Regnskapet for 2003 ble godkjent etter at revisjonsberetningen var
lest opp.
Arne Paakjær kom med et muntlig forslag om ekstraordinær
generalforsamling for full gjennomgang av generalforsamlingens
godkjente regnskap for 2002.
Revisor Anders Bjone viste til det godkjente regnskapet og nytt
føringsregnskap for 2002. Forskjellen på de to regnskapene er at
føringsregnskapet ikke har kortsiktig gjeld, slik at den egentlige

differansen mellom de to regnskapene er kr. 1320,90. Etter hans
oppfatning var forskjellen på de to regnskapene så liten at det ikke
ga grunnlag for ny behandling.
Arne Paakjærs forslag falt mot 2 stemmer.
Budsjett 2004
Budsjettet for 2004 ble lest opp av formannen. Budsjettet ble
godkjent med den kommentar at Televerket muligens har frafalt
avgiften på jaktradioer for lag.
Direksjonen foreslo at årskontingenten forble den samme som i
2003. Dette ble vedtatt av generalforsamlingen.
Innkomne forslag
Det var ikke innkomne forslag ved fristens utløp den 1.oktober
Valg
Generalforsamlingen valgte følgende sammensetning av
direksjonen for 2004:
Formann: Anders R. Bjone, valgt med 18 stemmer mot 1 blank.
Sekretær: Per Thoresen
Kasserer: Even Haugvik.
Leder av ungdomsutvalget: Bjarne Hestenes.
Visevåpenmester: Knut Olav Olsen.
Revisorer: Roar Saksvik.
Terje Hansen.

Valgkomité: Tom Harwiss.
Roar Saksvik.

Følgende var ikke på valg:
Nestformann: Torleif Sønju.
Visesekretær: Fride Lina Killdal Stallard.
Våpenmester: Lars Indergård.
Festkomite: Thorstein Smith-Christensen.
Kåre Stavem.
Leder av jegergruppen: Jostein Løne.

Møtet ble hevet kl. 1915. og avtroppende formann takket for seg.

