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Oslo Ostre Miniatyrskj'tterlag avholdt Generalforsamling pa Trosterud skytebane 03.06.2014
1. Apning: Leder Bjarne Muri onsket 10 medlemmer velkommen.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Kommentar til senere: onske om at innkalling sendes pa mail.
2. Moteledelse: Bjarne Muri ble valgt til ordstyrer og ingrid Stubsjoen til referent.
Merete Haagensen og Magnus Bjerke ble valgt til a undertegnc protokollen sammen
med referent.
3. Arsberetning: Bjarne Muri leste opp arsberetningen for 201 3. Arsberetningen ble
godkjent.
4. Regnskap: Nils Thomas Valand gikk gjennom regnskapet for 2013. Dette viste et
underskiidd pa kr. 32 956,57. Sum eiendeler er pa kr. 120 070,90.
Revisor .lens-Kristian Larsen meddelte at det ikke er noen innvendinger til det
fremlagte regnskapet. Regnskapet ble godkjent.
Budsjett: Nils Thomas Valand gikk gjennom budsjettet for 2014. Budsjettet ble
godkjent.
5. Medlemskontingent: Forbundskontingenten ble satt opp i 2013 til kr. 300, og
kretskontingenten antas a va^re pa kr. 50. Styret la derfor fram forslag om a oke
medlemskontingenten for lagets medlemmer over 20 ar. hmspill fra Fredrick Bjerke
var a oke kontingenten ogsa for medlemmer under 20 ar til kr. 200.
Kontingenten for medlemmer over 20 ar ble enstenimig vedtatt til kr. 550, mens
kontingenten for medlemmer under 20 ar ble vedtatt til kr. 200 med atte mot to
stemmer.
6. Valg:
Styret og ovrige tillitsvalgte fikk folgende sammensetning.
Leder:
Nestleder/sekretasr:

Bjarne Muri
Anne Marit Nordlokken

Gjenvalg ( I ar)
Ikke pa valg
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N i l s T, Valand
Sinien Rundberget
Marianne Berger

Ikke pa valg
N y v a l g (2 ar)
NyA'alg (2 ar)

Revisor:

Jens Kristian Larsen

Gjenvalgt ( I ar)

Valgkomite:

Fredrick Bjei'ke
Ingrid Stubsj0en

Gjenvalgt ( I ar)
N y v a l g t ( l ar)

rer:
medlemmer:

Representanter t i l Skytterkretstinget: Magnus Bjerke ble valgt som representant, og
Ingrid Stubsjoen som vara.
Samtlige i styret o g o v r i g e tillitsvalgte ble enstemmig valgt.

7. Innkomne forslag
Det var ingen irmkomne forslag.

8. Eventuelt
Styret onsket en diskusjon rundt ordningen vedrorende treningsmedlemmer. I dag er
det enkelte tremngsmedlemmer som ikke har nokkel t i l Trosterud, mens andre har
nokkel og fri tilgang. Dermed er det stor ulikhet, og dette utgjor en urettferdighet i
forhold t i l treningsavgiften. Det kom forslag om a innfore M e g a L i n k - k o r t t i l bade
medlemmer og ikke-medlemmer for a fa en rettferdig losning pa dette. Styret skal
undersoke ulike muligheter.
Det er behov for at styret far orden i nokkellistene og far innkrevd nokler som ikkemedlemmer i dag har.
Unni Nicolaysen oppfordrer styret t i l a folge med pa de mange ulike mulighetene t i l
stipend og soknader lopende gjennom aret for a fa inn mest m u l i g midler til driften.
Bjarne undersoker tilgang til 50-metersbanen pa Lovenskiold.
GeneralforsamIingen sluttet k l . 19.45 .
Avslutningsvis takket Bjarne for oppmotet.

Ingrrd Stubsjoen, Referent

•dLi.

Magnus Bjerke

Merete HaagCTisen
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