Generalforsamling Skydeselskabet Skarpskytten 2004
27. november 2004

Møtet satt kl. 16.40
1. Åpning ved formannen.
Formannen ønsket velkommen. Innkallingen lest opp.
Bemerkning til innkalling: I henhold til DFS sitt regelverk er frist for innsendelse av forslag 14
dager før generalforsamlingen.
Møtet ble erklært som lovlig satt.
2. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen.
Valgt: Gunvor Smith-Christensen og Trygve Ø. Jacobsen.
Liste over nye medlemmer lest opp og godkjent. 39 nye medlemmer totalt.
Løvenskioldmedaljen med fellesbånd ble delt ut til Trygve Ø. Jacobsen.
Medaljen skulle ha blitt delt ut ved baneåpningen men var på det tidspunkt ikke ferdig.
3. Årsberetning ved sekretæren.
Bemerkninger til årsberetningen:
Feil vedr. loddsalg: Riktig antall lodd er 1000 lodd og inntekt er 11.200 kroner og gavekort
pålydende 1.500 kroner.
Det ble ønsket at laget arrangerer et årlig åpent banestevne. Dette for å profilere vår “nye” bane på
200 meter.
Fornavn til Selvåg i Bærum skytterlag er Rolf.
Frank Vasholmen vant klasse V-55 på samlagsstevnet innendørs.
Årsberetningen ble godkjent med ovenstående anmerkninger.
Formann foretok overrekkelse av Skarpskyttens fortjenestemedalje til Torleif Sønju for hans
innsats i laget. Torleif var ikke tilstede under seansen.
Samme medalje ble tildelt Per Thoresen.
Lars Johan Hereid ble innvotert som æresmedlem i Skydeselskabet Skarpskytten
4. Regnskap ved kassereren.
Revisjonsberetningen lest opp av revisor Terje Hansen.
Regnskapet godkjent uten bemerkninger.
Formannen ba generalforsamlingen om fullmakt til å bruke nødvendige midler, ca. kr.28.000,- til å
avslutte 100 meter prosjektet. Dette ble innvilget.
5. Årskontingent.
Direksjonen foreslår å opprettholde nåværende kontingentsatser.
Enstemmig vedtatt.
6. Budsjett.
Budsjett gjennomgått ved formannen.
Merknader til budsjettet:
Margaretakjeden arrangeres i Danmark i år. Det er ønskelig at direksjonen finner midler til et
aktivitets tilskudd til de som deltar på denne skytingen i år.
Det kan bli en økning i baneleien i 2005, da det ennå ikke er skrevet kontrakt på 200 meteren.
Budsjettet godkjent med ovenstående merknader.
Prokura har: formann, nestformann og kasserer.
7. Valg.
Valget ble ledet av valgkomiteens formann Tom Harwiss, og ga følgende resultat:

Funksjon

Valgt

Formann:

Anders Bjone Valgt med 22 stemmer, 1 blank

Viseformann:

Torleif Sønju

Kasser:

Even Haugvik

Leder ungdomsutvalget:

Katrine Vasholmen

Leder jegerutvalget:

Jostein Løne

Medlem ungdomsutvalget:

Frank Vasholmen

Visesekretær:

Fride Lina Kildal Stallard

Visevåpenmester:

Knut Olav Olsen

Medlem jegergruppen:

Arne Kobbeltvedt

Medlem festkomiteen:

Kåre Stavem
Trygve Ø. Jacobsen

Revisorer:

Roar Saksvik
Terje Hansen

Formann valgkomiteen:

Terje Hansen

Medlem i valgkomiteen:

Arvid Meek
Medlem i valgkomiteen 1 medlem fra direksjonen
som ikke er på valg.

"Støttegruppe” til hjelp for ungdoms utvalget. Disse har sagt seg villig, men er
formelt sett ikke på valg:
Geir Tønjum
Roar Saksvik
Karl Johan Olsen
Even Haugvik
Ombud til ombudsmøtet 7 stk: Direksjonen
Reserver: Terje Hansen, Frank Vasholmen

Møtet hevet klokken 19.32
Referent: Per Thoresen
Tilstede: 23 stemmeberettigede medlemmer.

