
Norges Benkeskytterforbund 

Protokoll Generalforsamling 2019 

 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering av Generalforsamling 

 Vedtak:  

• 10 medlemmer møtte for elektronisk GF 

• Følgende klubber var representert: TLBF, MBSK, HOBK, NBSK, OALH, 

• GF gir aksept for at klubber stiller med sine mandater uten å ha tilsvarende antall 
medlemmer i salen pga Covid 19. 

2. Valg av møteleder og referent 

 Vedtak: 

• Møteleder: Roy Arne Syversrud 

• Referent: John Olav Nordby 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Godkjent uten innvendinger. 

4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen. 

 Vedtak:  

• Frode Moen 

• Mathis Slemdal 

5. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning. 

 Vedtak: 

• Fremvist elektronisk via Teams og Benchrest.no 

• Godkjent uten innvendinger 

6. Fastsette medlemskontingent og startkontingent. 

 Vedtak: 

 

• Ingen endringer av medlems kontigent eller start kontigent. 



7. Gjennomgang og godkjenning av regnskap i revidert stand. 

 Vedtak:  

• Regnskap godkjent av revisor uten bemerkninger. 

• Godkjent av GF uten innvendinger.  

8. Behandle budsjett og arbeidsprogram. 

 Vedtak: 

• Budsjett vedtatt uten innvendinger 

• Arbeidsprogram vedtatt uten innvendinger. 

9. Behandle innkomne saker og forslag, herunder straffesaker. 

 Vedtak 

Sak 1 

• Enstemmig vedtatt uten innvendinger 

Sak 2 

• Avslått, behandlet i pkt.6. 
 

10. Valg 

Vedtak: 
• President: Roy Arne Syversrud (ikke på valg 1år igjen)  

• Visepresident: John A Skogås (på valg for 2 år) 

• Sekretær: Alf Helge Justad (på valg for 2 år) 

• Kasserer: Christian Lauvrud (ikke på valg, 1år igjen) 

• Styremedlem: Frode Knutsen (ikke på valg, 1år igjen) 

• Vara: Pål Erik Jensen (på valg for 2 år) 

• Vara medlem: Jørgen Sivertsen (ikke på valg, 1år igjen) 

• Revisor: Kåre Inge Viken (ikke på valg, 1år igjen) 

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

 
 

11. Eventuelt 

Diskusjon: - 

 

 

 

 



 

 

 

Frode Moen                     Mathis Slemdal 

 

 

 



 

Årsberetning NBSF 2019 

Administrativt  

I 2019 ble det besluttet at Medlemsnett skulle legges ned og overføres til Spond. Migreringen til 

Spond har vært ganske så sømløs, og NBSF ble godt tatt imot av Spond der Kasserer og President 

begge deltok i telefonmøte med Spond support. Pr. i dag gjøres alt av medlemsadministrasjon 

gjennom Spond, og dette er da et verktøy som også er billigere en Medlemsnett, samt at det også vil 

gi klubbene større administrasjonsmuligheter for egen klubb i samme verktøy. Det er også lettere 

gjennom Spond å nå ut til enhver tid oppdatert medlemsliste og oppdaterte lister for Styret i 

klubbene, noe som vil være et nyttig verktøy for direkte kommunikasjon med medlemmene i 

forbundet.  

Som diskutert under GF 2018 sendte Styret i høst ut en forespørsel til alle klubber vedr. om en 

elektronisk GF var ønskelig – men overveiende positiv respons på dette. Både for å gi flere 

muligheten til faktisk å delta på årets GF, samt at dette også har vært en betydelig utgiftspost for 

forbundet. Etter første elektroniske GF er gjort bør det nye styret i NBSF evaluere denne, samt se på 

muligheter for ytterligere å utvikle et elektronisk fora for fremtidens GF dersom det er ønskelig. 

Gjennom året som har gått har Styret også etablert et årshjul for å bedre gjennomføre sine oppgaver 

gjennom året, og lettere kunne planlegge de faste aktivitetene sine. Et eksempel på dette var 

utlysning av NM for alle forbundets grener for 2020, og med god respons ble dette besluttet og 

formidlet til respektive klubber. Det er også med stor glede at Styret kan konstatere at terminlisten 

for 2020 er en av de absolutt fyldigste på lang, lang tid.  

Aktiviteten i NBSF vurderes som økende sammenlignet med tidligere år.  

Sent på året 2019 ble NBSF kontaktet av Norges Skytterforbund vedr. om vi var interessert i å delta 

på Skyttermessen på Gardermoen tidlig i 2020, den første skyttermessen av sitt slag der hele 

skytternorge ble samlet. Selv om dette er en viss utgift var Styret i NBSF utelukkende positiv til dette 

for å fremme og vise frem sporten vår, som en mulig rekrutteringsarena og ikke minst være synlig i 

skytternorge som sådan. Etter vår oppfatning var NBSF sin stand bra besøkt gjennom disse to dagene 

da 4 representanter, 3 fra styret i tillegg til Pål Erik Jensen, stilte på standen.  

Styret vil samtidig minne klubbene på å sende inn resultater til forbundet for publisering på 

forbundets egen webside, www.benchrest.no, da mottatte resultater er langt fra fullstendige.  

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

orientering og beslutninger. Dette har fungert optimalt også i år, og det har ikke vært noe fysisk møte 

mellom styrets representanter der hele styret har vært samlet. Et videomøte har vært gjennomført. 

Nye klubber i 2019: • Nordvest Langholdsklubb  

 

Sportslig  

Det var ingen norske deltagere på VM 2019 som ble avholdt i Calgary, Canada, i august. 

I Säfsen ble det i 2019 avholdt two-gun Svensk Mesterskap der særlig Geir Grøtan(Nidaros) slo godt 

fra seg med 1., 2. og 3.-plasser, deriblant også 2.plass two-gun sammenlagt.  



Nordisk ble avholdt i Umeå, Sverige, der Christian Lauvrud (Nidaros) tok gull HV100 og en fjerdeplass 

på Grand Agg. NM 2019 ble avholdt på Nidaros der John Ramsøe (HOBK) vant HV100. Geir 

Grøtan(Nidaros) vant HV200 med en solid norsk rekord på 9.98 mm agg, som med dette resultatet 

også sikret seg seieren i Grand Agg.  

NM UNL 500 gruppe ble vunnet av Tor Bang Haagensen (Nidaros), mens Erik Dahl vant liggende 

klasse i samme stevne. Stevnet ble arrangert av Nidaros.  

NM UNL 500 poeng ble vunnet av Frode Knutsen (Nidaros). Den liggende klassen ble vunnet av Runar 

Johnsson (SSK). Stevnet ble arrangert av HOBK.  

F-class 600 FT/R ble vunnet av Alf Helge Justad (HOBK), mens Open ble vunnet av Kåre Inge Viken 

(Nidaros). Disse stevnene ble begge arragert av HOBK.  

NM BR50 ble avholdt av Hadeland og Omegn Bænkeskytterklubb (HOBK), der klubbens egen Alf 

Helge Justad gikk seirende ut av HV-klassen, mens John Ramsøe(HOBK) vant sporter-klassen. 

 

Økonomi  

Etter et kostbart 2018 gikk forbundet med et solid overskudd i 2019, ca 49.000,-. Et året uten 

internasjonal deltagelse og hvor søknadene om støtte til klubber begrenset seg til 4200,-.  

Samtidig ser forbundet at 2020 også kan vise seg som et økonomisk år i god balanse, men det er 

samtidig EM i Italia og VM BR50 i Luxemburg i år som begge kan trigge noe støtte til deltagere. Pr i 

dag er det vist interesse fra medlemmer for begge arrangement.  

Ved inngangen til 2020 har forbundet ca 100.000,- på konto etter et positivt resultat for 2019 og en 

bokført verdi på skivelager til 18.000,-.  

Økonomien vurderes som god og årets regnskap er godkjent av revisor. 

 

Oppsummering og fremtidsutsikter  

Med NBSF sin første elektroniske GF gjennomført må forbundet gjøre en evaluering av denne, om 

dette er formålstjenlig – og hvis så hvordan dette kan utvikles videre til å treffe en størst mulig del av 

medlemsmassen til NBSF. Samtidig ser forbundet et behov for å vise frem Benkeskyting som sport, 

og årets Skyttermesse var et godt første steg i den retning. Sett i lys av en, sammenlignet med 

tidligere år, fyldig terminliste ser det ut til å være god aktivitet i forbundet inn i 2020.  

I 2020 arrangeres EM i Benchrest 100 og 200 meter i Italia, men i skrivende stund er sted for 

arrangementet ikke fastsatt. Det er flere medlemmer som har vist interesse for dette arrangementet. 

Samtidig vil det også avholdes et VM i BR50 i Luxemburg i år der forbundet for første gang har et 

medlem som har meldt sin interesse for å delta på dette.  

 

Styret i NBSF 

 

 



 

Innkommende forslag til GF 2019  

1: Innføre Railgun som egen klasse (500-1000m) Med tanke på de banefasiliter som nå finnes i 

landet, bør det også legges til rette for bruk av railgun i egen klasse. Temaet er diskutert litt rundt, og 

å legge klassen til dagens kl.1 (bag gun) er ikke ønskelig. I alle fall når en spør de som skyter bag gun 

pr i dag.  

Mvh Vegard Risberg og Frode Moen  

Styrets innstilling: Styret støtter dette forslaget  

 

2: Forslag om økning av den sentrale klubbavgiften med kr 100,-. Grunnen til dette er at skal 

Benkeskyting markedsføres ut, noe jeg ønsker, så trenger vi, Sentralt, penger.  

Vegard Risberg Mjøsen Benkeskytterklubb  

Styrets innstilling: Forslaget avvises, da det allerede er agendapunkt 


