
Norges Benkeskytterforbund 

Protokoll Generalforsamling 2018 

 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering av Generalforsamling 

 Vedtak:  

• 13stk forbunds medlemmer møtte, 11stk med stemme. 

• Følgende klubber var representert: Hadeland, Mjøsen, Akershus, Kongsberg og Nidaros. 

2. Valg av møteleder og referent 

 Vedtak: 

• Møteleder: Geir Grøtan 

• Referent: Frode Knutsen 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak:  

• Innkalling godkjent m/merknad: Hjemmeside brukes primært for innkallinger og 
beretninger. 

4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen. 

 Vedtak:  

• John Ramsøe & Alf H. Justad signerer. 

5. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning. 

 Vedtak: 

• Årsberetningen ble vist i plenum og lest opp av president Geir Grøtan.  

• Punkt tatt opp under årsberetning: medlemskap/bevitnelse av medlemskap blir opp til 
hver enkelt klubb.  

6. Fastsette medlemskontingent og startkontingent. 

 Vedtak: 

 

• Kontingent forblir uendret. 



7. Gjennomgang og godkjenning av regnskap i revidert stand. 

 Vedtak:  

• Regnskap godkjent av revisor uten bemerkninger. 

• Enstemmig godkjent av GF uten bemerkninger.  

8. Behandle budsjett og arbeidsprogram. 

 Vedtak: 

• Budsjett for 2019 ble ikke satt opp på forhånd, men ble satt opp og godkjent under GF. 
Ved neste GF skal dette gjøres på forhånd. 

9. Behandle innkomne saker og forslag, herunder straffesaker. 

 Vedtak 

Sak 1 

• Styrets innstilling til forslaget mangler. Forslaget vedtatt imot 1 stemme. 

Sak 2 

• Styrets innstilling til forslaget mangler. Forslag godkjent, For: 7 stemmer / Imot: 3 
stemmer. 

Sak 3 

• Styrets innstilling til forslaget mangler. Forslaget anses som en styre sak og behandles av 
styret.  

Sak 4 

• Styrets innstilling til forslaget mangler. Forslag enstemmig vedtatt. 

10. Valg 

Vedtak: 
• President: Roy Arne Syversrud (valgt for 2 år)  

• Visepresident: John A Skogås (valgt for 1år) 

• Sekretær: John O Nordby (ikke på valg, 1 år igjen) 

• Kasserer: Christian Lauvrud (gjenvalgt for 2 år) 

• Styremedlem: Frode Knutsen (valgt for 2 år) 

• Vara: Fredrik Nor (ikke på valg, 1 år igjen) 

• Vara medlem: Jørgen Sivertsen (gjenvalg for 2 år) 

• Revisor: Kåre Inge Viken (valgt for 2 år) 

• Valg komite: Krister Bertilsson (ikke på valg, 1 år igjen), John Ramsøe (valgt for 2 år), Geir 
Grøtan (valgt for 2 år). 

 
 



11. Eventuelt 

Diskusjon: - 

 

 

 

 

 

 

 

John Ramsøe                     Alf H. Justad 

 
  



SAK1:  

Diskusjonsforslag Arbeidsutvalg: 

 

Kunne det vært en ide å hatt ett arbeidsutvalg for F-Class og ett for BR? 

Dette for å fremme aktiviteten rundt om, samt ta vare på de enkelte klassene. 

Hvem skal det bestå av? 

Arbeidsoppgaver? 

Mvh 

John-Arthur Skogås 

 

SAK2: 

Gjeninnføre NM status Ligg UNL 500: 

 

John Olav Nordby og undertegnede vil med dette fremme forslag om å gjeninnføre egen NM 

status for liggende tofot 500 meter UNL. 

På det siste GF som ble avholdt på Lierkroa for noen år tilbake ble det bestemt at det kun 

skulle være en NM tittel for Poeng og en for Gruppe 500m UNL, uansett klasse. 

Vi mener at dette må vurderes på nytt, med bakgrunn i å få opp rekrutteringen til UNL 

stevnene rundt om i landet. En ser en stadig økende mengde skyttere som skyter forskjellige 

former for langhold som naturlig passer i denne liggende tofot klassen. 

Litt presisering rundt dette forslaget: 

-En klasse for 2-fot der dette skytes fra liggende stilling. 

-En klasse for alle andre skyte stillinger, inkludert 2-fot fra benk, frontrest fra bakke etc. 

Dvs, ved innvilget NM søknad Poeng eller Gruppe 500m UNL så forplikter arrangør seg til 

begge klasser og det skal kåres en Norges mester i begge klasser. Det åpnes ikke for å 

arrangere NM og åpne stevner i kun en av klassene. 

Mvh 

John-Arthur Skogås og John Olav Nordby 

 

 

 

 



SAK3: 

Godkjenning av 1000 meter UNL skive: 

 

Skiven det det søkes godkjenning om, er ei 500 meter UNL skive i dobbel størrelse. 

Litt historie rundt denne skiven. 1000 meter UNL har vært arrangert som Web Cup i noen år 

her i landet, da med skiver trykt av skivesystemer på plast. Hvem som tok initiativ til denne 

skiven er uvisst. 

Jan Gunnar Hole tok kontakt med meg i fjor ang det å få på plass ei slik skive, og få trykt den 

på papp til en grei pris for å få litt mere fart på 1000 meter skytinga. 

I samarbeid med Åshild Halvorsen ble print fil laget. 

Så med dette søkes det om godkjenning av 1000 meter UNL skive, den trykkes i samme farge 

som 500 UNL.  

Fil legges ut på lik linje som for 500 meter UNL skiven 

Mvh 

John-Arthur Skogås 

 

SAK4: 

NM statuser og avstander:  

F-Class: 

NM status etter søknad for alle godkjente avstander for F-Class. 

F.eks 300-600-800-1000m osv. 

UNL: 

1000 meter UNL, arrangeres etter samme oppskrift som 500 meter UNL. 3x10 skudd etc. 

Se også forslag for NM status for liggende tofot med tanke på benk/ligg klasse. 

 

John-Olav Nordby & John-Arthur Skogås 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning NBSF 2018 

Gjennom 2018 har vi hatt en gradvis innkjøring av det nye administrasjonssystemet for medlemmer i 

forbundet. Medlemsnett har i samarbeid med Sparebank1 SMN fungert tilfredsstillende, men noen 

utfordringer gjenstår for å få fullt utbytte av ønsket medlemsadministrasjon. Dette gjelder bl.a 

mulighet til å skrive ut dokumentasjon på gyldig medlemskap. I 2018 ble kontingenter for både 

forbund og klubb innkrevd av forbundet for et utvalg av klubber. I 2019 vil samtlige klubber inngå i 

denne løsningen.  

 

Styret har videreført en egen lukket kanal på facebook hvor det har vært flytende diskusjoner, 

orientering og beslutninger. Dette har fungert optimalt. I tillegg har det funnet sted et fysisk 

styremøte i Trondheim i februar 2019 med delvis deltagelse via Skype fra noen styrerepresentanter..  

Aktiviteten i NBSF er økende med stevner både i BR 50.UNL og F-Class. 

Nye klubber i 2018:  

● Hokksund Pistolklubb  

● Strand BSK 

● Hardanger BSK 

 

Sportslig ble det et greit  år for våre deltakere i EM i Lojata i FInland. Norge plasserte seg lagmessig 

på en 3 plass, bak Finland og Sverige,slik at dette endte med Nordisk dominans. 

Nordisk ble avholdt sammen med NM på Nidaros sin bane hvor det ble storeslem. Pål Otto Sørensen 

mestret grand aggen og Kåre Inge Viken tok tredjeplass. I tillegg til var det mye bra individuell skyting 

fra vertslandet.For detaljert resultatoversikt henvises det til forbundets hjemmeside. Der ligger det 

oversikt over alle stevner som er sendt inn til publisering. 

Utover dette har flere norske skyttere gjort seg bemerket i Sverige og Finland med 2 og 3 plasser på 

100/200 og 500 meter. Seier til Frode Knutsen som også satte ny norsk rekord på agg  i Säfsen våren 

2018. 

Økonomi: 

2018 har vært et kostbart år for forbundet. Investeringer i opplag av skiver, støtte til EM, NM og 

Nordisk Mesterskap har medført store utgifter. Også overgang til nytt medlemsadministrasjon, 

pengestøtte til klubber, avvikling av generalforsamling og skyldig klubbkontingenter fra tidligere år 

har medført kostnader. 301 medlemmer betalte forbundskontingent i 2018 og som ga inntekt på 

45150.-.  

01.01.2018 hadde forbundet  kr 93.369.- i banksaldo, 01.01.2019 var det kr 51.204.- i banksaldo. 

Årsresultatet ble derfor kr -42.165.-. Trass i et negativt resultat vurderes økonomien som god og 

årets regnskap er godkjent av revisor. 

 Styret ønsker forsøke å avholde elektronisk årsmøte 2019 neste år av to årsaken. For det første å 

bringe kostnaden med å avholde årsmøte betraktelig ned og at dette er et godt bidrag til økonomien 

til forbundet, samt at dette vil i større grad muliggjøre deltagelse fra alle tilhørende klubber. Hvis 

gjennomført for 2019 bør dette evalueres og foreslås som fast måte å avholde årsmøtene på for 

fremtiden. 


