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Nesbyen Pistolklubb 
Referat årsmøtet 2020. 

 
Onsdag 11. mars, 2020. 
sted: Idrettshallen på Nesbyen 

Møtet satt kl. 18.00. 
Til stede 11 medlemmer. 

1. Godkjenning av stemmeberettigede. 
Alle tilstedeværende medlemmer har betalt kontingent og har fulle rettigheter. 
 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 
Godkjent av årsmøtet uten merknader. 
 

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
Dirigent: Nestleder Jan Ole Bakkerud 
Referent: sekretær Truls Martin Buseth 
Signatur på referat fra årsmøtet: Dagfinn Brøto og Vidar Flesvik 
 

4. Behandle klubbens årsberetning. 
Godkjent uten endringer. 
 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 
Kassereren redegjør for situasjonen og klargjør at klubben har et solid årsresultat og en god 
egenkapital. 
Revisorberetningen anbefaler regnskapet til godkjenning og ansvarsfrihet for styret. 
 
Ved neste års regnskap skal større investeringer tas opp som inventar i en egen balansekonto 
for avskriving over lenger tid. Videre skal utgifter og inntekter relatert til enkelte av våre 
stevner, føres opp på en slik måte at klubben får en oversikt over driftsresultatet av det 
respektive stevnet. 
 

6. Behandle innkomne saker 
Forslag på egen kontingent for nye medlemmer som starter i klubben etter 1. juli. 
Dette setters til kr 500,- Bakgrunnen for dette er at nye medlemmer ikke betaler kontingent 
før neste året. 
Årsmøtet vedtok å forkaste forslaget. 
 

7. Fastsette medlemskontingent og treningskontingent. 
Årsmøtet vedtok å holde medlemskontingenten og treningskontingenten uforandret. 
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8. Vedta klubbens budsjett 
Kassereren har satt opp budsjett med ett lite overskudd og har god dekning for alle 
budsjetterte inntekter og utgifter. 
Godkjent uten endringer. 
 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan 
Årsmøtet vedtar å innhente organisasjonsplan fra tidligere sekretær, da denne var godt 
utarbeidet. Vedlegges med innkalling ved neste årsmøte. 
 

10. Valg 
Alle som sto på valg, stilte til gjenvalg. 
Det kom imidlertid benkeforslag grunnet et ønske om større nærvær og aktivitet hos hele 
styret. 
Styret for 2020 ser ut som følger: 

a. Leder: Knut Torger Stensrud 1 år 
b. Nestleder: Jan Ole Bakkerud 2 år (gjenvalgt) 
c. Kasserer Sten Möller 1 år 
d. Sekretær: Truls Martin Buseth 2 år (gjenvalgt) 
e. Styremedlem: David Joy 2 år (nyvalgt) 
f. 1. vara: Truls Ursdalen 2 år (nyvalgt) 
g. 2. vara: Jan Erik Løken 1 år  
 
Øvrige:  
a. 1. revisor: Dagfinn Brøto 2 år (gjenvalgt) 
b. 2. revisor: Vidar Flesvik 1 år  
c. 1. valgkomité: Odd Rognstad 2 år (gjenvalgt) 
d. 2. valgkomité: Ronny Haugen 1 År  
 
Representanter til ting og møter bestemmes av styret etter godkjenning fra årsmøtet. 
 

11. Fastsette dato for neste årsmøte 
På bakgrunn av at årsmøtet ikke har vært avholdt til vedtatt tid av årsmøtet, vedtar årsmøtet 
at styret kaller inn til årsmøte senest en måned før avholdelse av neste årsmøtet. 
Årsmøtet må være gjennomført innen 31 mars 2021. 

Møtet ble hevet ca. kl. 19:05. 

 

______________________ 
    Truls Martin Buseth 
            Referent 

 

______________________      ______________________ 

          Dagfinn Brøto        Vidar Flesvik. 

 


