
Nesbyen Pistolklubb 
 
Årsmøte 2018. Referat 
 
Tirsdag 20.februar, 2018;  utsatt fra 13.februar. 
 
Sted: Idrettshallen, Nesbyen. 
 
Møtet satt kl. 18.10 
Tilstede 14 stemmeberettigede medlemmer. 
 
Sak 1.  Godkjenning av stemmeberettigede. 

Alle tilstedeværende har betalt kontingent og har fulle rettigheter. 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. 
 Innnkalling:        Ingen merknader 

Sakliste: Sekretæren informerer om Sak 6b, at det mot tidligere praksis er mulig å ta 
opp saker på årsmøtet som eventueltsaker, så fremt de ikke handler om lover eller 
forskrifter, og dersom årsmøtet godkjenner forslaget under Sak 2, godkjenning av 
saklisten.        Godkjent 
Forretningsorden:       Ingen merknader. 
  

Sak 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 Dirgent: Nestformannen 
 Referent: Sekretæren 
 Signaturer: Jørgen Flesvik og Dagfinn Brøto. 
  
Sak 4.  Behandle klubbens årsmelding. 

Dirigenten leste årsmeldingen. Forslaget ble korrrigert, og endret på noen punkter, 
bl.a. deltakelse i stevner, og tillegg av en sponsorsak som gjaldt Sparebank1 og 
utbyggingen av elektroniske skiver, hvor banken ga oss en gave på 30 000 kroner. 
         Godkjent med endringer. 

 
Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 

Kassereren la fram et oversiktlig og ryddig regnskap, som viste full avskrivning av 
årets investering i elektronikk på dette regnskapsåret. 
       Godkjent uten innvendinger. 

 
Sak 6.  Fjerning av baneinnskudd ved innmelding i klubben. 

Forslag fra Erik Storhaug om å ta bort dette, som ikke lenger har noen spesiell 
økonomisk betydning for klubben, men mer er et irritasjonsmoment for nye 
medlemmer.       Enstemmig 

 
Sak 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 
 Medlemskontingent: Uendret.      
 Treningsavgift: Uendret    Enstemmig  
  



Sak 8. Behandle klubbens budsjett. 
 Det ble bemerket at en investering i klubbvåpen ikke var kommet med. 
 Med tillegg om dette bel budsjettet godkjent.  Enstemmig. 
 
Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan. 

Da det er vedtatt endringer i klubbens arbeidende utvalg, bl.a. med en ny 
stevnenemnd, fant sekretæren det nødvendig med noen formelle endringer i 
organisasjonsplanen. Etter noe debatt ble sekretærens forslag godkjent.  
         Enstemmig. 

 
Sak 10. Valg. 
 Styret: Alle som var på valg ønsket gjenvalg, og ingen motforslag ble fremmet. 
 Ny revisor: Dagfinn Brøto 
 Valgkomitéen: Gjenvalg. 
 
 Styret i 2018: 
 Leder: Knut Torger Stensrud  for 1 år  
 Nestleder: Jan Ole Bakkerud  for 2 år 
 Kasserer: Sten Møller   for 1 år 
 Sekretær: Bjarte Rundereim  for 2 år 
 Styremedlem: Erik Storhaug  for 2 år 
 1.varamedlem: Jan Erik Løken for 1 år 
 2.varamedlem: Ronny Brandsgård for 2 år 
  
 Øvrige: 
 1.revisor: Vidar Flesvik  for 1 år 
 2.revisor: Dagfinn Brøto  for 2 år 
 1.valgkomité: Ronny Haugen  for 1 år 
 2.valgkomité: Odd Rognstad  for 2 år 
 
      Alle valg ble avgjort med akklamasjon.  
 
Årsmøtet hevet kl. 20.00.   
 
 
Referent: 
 
____________________________ 
Bjarte Rundereim 
sekr. 
 
 
 
 
_____________________________                                       ___________________________ 
Jørgen Flesvik              Dagfinn Brøto    
  


