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Nesbyen Pistolklubb 

Referat årsmøtet 2021. 

 

Torsdag 27. mai, 2021. 

Sted: Trytetjern på Nesbyen 

Møtet satt kl. 18:10. 

Til stede 5 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 referatet. 

Dirigent: Truls Martin Buseth 

Referent: sekretær Truls Martin Buseth 

Signatur på referat fra årsmøtet: Dagfinn Brøto, Odd Rognstad 

 

4. Behandle klubbens årsberetning. 

Årsberetningen ble godkjent uten endringer. 

 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 

Kassereren presenterte regnskapet. 

 

Det ble i 2020 etter ønske fra revisor innført konti for varer, inventar og avskrivning. 

 

Klubbens egenkapital er skrevet opp med verdien av varer og inventarer, noe som gjorde at 

klubbens egenkapital økte med drøyt 60%. Den største posten for inventarer er de 

elektroniske skivene som nå føres opp igjen, avskrevet med 20% per år siden kjøpet i 2017. 

Andre viktigere inventarer, som for eksempel våpen, avskrives til 1 krone slik at de blir 

stående på den nye inventarlisten som vil være et vedlegg til regnskapet. 

 

Denne forandring gjorde at årets avskrivning bidro til et negativt årsresultat for 2020 på 

kr 5.720,-. 

 

Klubbens likviditet er god. 

 

Revisorberetningen anbefaler regnskapet til godkjenning og ansvarsfrihet for styret. 
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6. Behandle innkomne saker 

Ingen innkomne saker. 

 

7. Fastsette medlemskontingent og treningskontingent. 

Årsmøtet vedtok å holde medlemskontingenten uforandret. 

 

8. Vedta klubbens budsjett 

Kassereren har satt opp budsjett for 2021. Årets store post er graving for og trekking av 

permanent strømkabel til Trytetjern, hvilket gjør at budsjettet også for 2021 viser et lite 

negativt årsresultat. 

Budsjettet ble godkjent uten endringer. 

 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan 

Utarbeide ny organisasjonsplan til årsmøte 2022. 

 

10. Valg 

Alle som sto på valg stilte til gjenvalg unntatt 2. revisor. Her hadde valgkomitéen ikke klart å 

få noen til å stille. Siden fire av de fremmøtte hadde posisjoner som umuliggjorde hvervet 

som 2. revisor ble medlemmet av valgkomitéen Odd Rognstad spurt, foreslått og valgt. 

 

Styret for 2021 ser ut som følger: 

a. Leder: Knut Torger Stensrud 2 år 
b. Nestleder: Jan Ole Bakkerud 1 år  
c. Kasserer Sten Möller 2 år 
d. Sekretær: Truls Martin Buseth 1 år  
e. Styremedlem: David Joy 1 år 
f. 1. vara: Truls Ursdalen 1 år  
g. 2. vara: Jan Erik Løken 2 år  
 
Øvrige:  
a. 1. revisor: Dagfinn Brøto 1 år  
b. 2. revisor: Odd Rognstad 2 år  
c. 1. valgkomité: Odd Rognstad 1 år  
d. 2. valgkomité: Ronny Haugen 2 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 skal normalt være gjennomført innen 31 mars 2022. 

 

12. Eventuelt 

Det er kommet inn ønske fra medlemmene på at referat fra styremøter skal offentliggjøres 

på vår hjemmeside. Dette vil heretter gjennomføres innen rimelig tid av webansvarlig, både 

av gamle referat og nye. 

 

Det ble også tatt opp at overgangen til Skytterforbundets nye medlemssystem Rubic har vært 
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rotete og vanskelig for medlemmer. Det har vært vanskelig å forstå hva som gjelder når de 

skal på stevner. 

Truls Buseth fra styret meddelte at bruksanvisning for henting av startkort og lignende ble 

sendt til klubbene 27. Mai 2021 

Det har også videre vært vanskelig å kunne gi ytterligere informasjon til NPK’s medlemmer, 

grunnet lite konkret informasjon fra forbundet og hva som er gjeldende. 

Bruksanvisningen som ble sendt ut til klubbene den 27 mai vil med det snareste bli publisert 

på klubbens hjemmeside. 

 

Avslutningsvis ble Truls Buseth presentert med en flaske single malt som en anerkjennelse 

for sin fine innsats med rekruttering, rekrutter og sikkerhetskurs. Han var ganske enkelt 

Årets Mann i Nesbyen Pistolklubb 2020. 

 

 

Møtet ble hevet ca. kl. 1910. 

 

______________________ 

    Truls Martin Buseth 

            Referent 

 

______________________      ______________________ 

          Dagfinn Brøto        Odd Rognstad 

 


