
 

Protokoll årsmøte 2017.docx7                                                                                                                                side 1 

  Protokoll årsmøte i Sola Pistolklubb for 2017 
Møtet ble avhold i auditoriet på Sola Videregående skole fredag 3.mars 2018 

DAGSORDEN: 

1. Åpning 
2. Godkjenne de stemmeberettigede. 
3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
4. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
5. Behandle Sola Pistolklubbs årsmelding for 2017. 
6. Behandle Sola Pistolklubbs regnskap for 201 i revidert stand. 
7. Behandle innkomne forslag og saker. 
8. Fastsette medlemskontingent for 2019. 
9. Vedta Sola Pistolklubbs budsjett for 2018. 
10. Behandle Sola Pistolklubbs organisasjonsplan for 2018.  
11. Foreta valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 10. 
12. Utdeling av medaljer til medlemmene 
13. Avslutning 

1. Åpning 

Leder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen 

Minnemarkering 

For medlemmer som er gått bort siden sist.  

2. Godkjenne de stemmeberettigede 

Styrets innstilling: «Etter opptelling er det     stemmeberettigede tilstede, årsmøtet settes med dette 

antall.» 

Enstemmig vedtatt 

3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

Styrets innstilling: «Utsendt /utdelt innkalling godkjennes» - Enstemmig vedtatt 

Styrets innstilling: «Utsendt/utdelt saksliste godkjennes» - Enstemmig vedtatt 

Styrets innstilling: «Utsendt/utdelt forretningsorden godkjennes» - Enstemmig vedtatt 

4. Velge dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive 

Styrets innstilling på dirigent: Fritz G. Barø - Enstemmig vedtatt 

Styrets innstilling på referent: Thomas Strøm - Enstemmig vedtatt 

Styrets innstilling på 2 representanter til å underskrive protokollen:                                                  

Enstemmig vedtatt 

5. Behandle årsmelding for 2017 

Ordstyrer gikk igjennom årsmeldingen.  

Enstemmig vedtatt 
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6.  Behandle Sola Pistolklubbs regnskap for 2017 i revidert stand. 

Kasserer var ikke tilstede på årsmøtet, så regnskapet ble gjennomgått av ordstyrer og referent. 

Revisor Tore Strøm bekreftet innholdet i revisjonsrapporten.  Ingen merknader - Enstemmig vedtatt 

7. Behandle innkomne forslag og saker. 

7.1. Ny bane 

Ny bane er nå i ferd med å bli oppført, en endelig løsning og økonomisk oversikt er ikke klar.  

Styret ber om fullmakt til, om nødvendig å kunne inngå avtale om leie, kjøp, framleie eller andre 

former for benyttelse av ny bane uten at dette avklares nærmere med resten av klubbens 

medlemmer. 

Styrets innstilling: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til, om nødvendig å kunne inngå avtale om leie, kjøp, framleie eller andre 

former for benyttelse av ny bane uten at dette avklares nærmere med resten av klubbens 

medlemmer i rådgivende medlemsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Om nødvendig gis styret også 

fullmakt til å ta opp lån. 

 

Ingen merknader - Enstemmig vedtatt 

 

7.2. Justere medlemskontingent 
Ny bane er nå i ferd med å bli oppført, en endelig løsning og økonomisk oversikt er ikke klar.  

Styret ber om fullmakt til, om nødvendig å justere medlemskontingenten for 2019 uten at det 

innkalles til et ekstraordinært årsmøte. 

Styrets innstilling: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til, om nødvendig å justere medlemskontingenten for 2019 uten at det 

innkalles til et ekstraordinært årsmøte 

Ingen merknader - Enstemmig vedtatt 

8. Fastsette medlemskontingent for 2019. 

Styrets innstilling: 

Satsene for medlemskontingent beholdes på 2017-nivå. 

Det vil si at satsene for medlemskontingenten for 2019 blir: 

 Menn og kvinner f.o.m. 20 år   Kr.   900,-* 

 Ungdom og Junior t.o.m. 19 år   Kr.   400,- 

 Familiekontingent    Kr. 1500,-* 

 Æresmedlemmer    kr.   100,-* 

* Pluss kr 300,- i Forbundskontigent og per dags dato 60,- i kretskontingent per medlem over 20 år. 

Ekstrakontingenten som er tillagt summene over er: 

Menn og kvinner f.o.m 20 år:     200,- 

Junior og ungdom t.o.m 19 år:   100,- 

Familiekontingent:                     100,- 

Ingen merknader - Enstemmig vedtatt 
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9. Vedta Sola Pistolklubbs budsjett for 2017. 

Kasserer var ikke tilstede på årsmøtet, så budsjettet ble gjennomgått av ordstyrer og referent. 

Ingen merknader - Enstemmig vedtatt 

10. Behandle Sola Pistolklubbs organisasjonsplan for 2017.  

Organisasjonsplanen var utsendt på forhånd. Ingen merknader - Enstemmig vedtatt 

11. Foreta valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 10. 

Leder  Fritz G. Barø   På valg    gjenvalg 2 år 

Nestleder Kjell Haarr   Ikke på valg   (1 år igjen) 

Sekretær Thomas M. Strøm  På valg    gjenvalg 2 år 

Kasserer Victor Kvassheim  Ikke på valg   (1 år igjen) 

Styremedlem Kjell Hansen   Ikke på valg   (1 år igjen) 

Styremedlem Linn Berven-Hanssen  På valg    gjenvalg 2 år 

Styremedlem  Sissil Magnussen  På valg    gjenvalg 2 år 

1. varamedlem Ketil Berven-Hanssen  På valg    (1 år) 

2. varamedlem Jan Ove Takvam  På valg    (1 år) 

 

Andre Tillitsvalgte: 

Våpenmester  Per Rune Magnussen  På valg    (1 år) 

Materialforvalter Kjell Hansen   På valg    (1 år) 

Utdanningskontakt Roar Puntervoll   På valg    (1 år) 

Oppmann (Idrettslig) Bjørn Berven-Hanssen  På valg    (1 år) 

Oppmann (Idrettslig) Morten Oftedal   På valg    (1 år) 

Oppmann (Sosial) Sissil Magnussen  På valg    (1 år) 

Oppmann (Sosial) Kjell Haarr   På valg   (1 år) 

Oppmann (Sosial) Roar Puntervoll   På valg    (1 år) 

 

Revisor   Tore T. Strøm   På valg    (1 år) 

Revisor   Geir Ove Skaarstad  På valg    (1 år) 

 

Hederstegnkomité: 

Leder   Kjell Haarr   På valg   (4 år) 

Medlem  Per Rune Magnussen  Ikke på valg  (2 år igjen) 

Medlem  Bjørn Berven-Hanssen  Ikke på valg  (3 år igjen) 

Medlem  Victor Kvassheim  Ikke på valg   (1 år igjen) 

 

 

Valgkomité: 

Leder         Velges på årsmøtet  (1 år) 

Medlem        Velges på årsmøtet  (1 år) 

Medlem         Velges på årsmøtet  (1 år) 

Varamedlem        Velges på årsmøtet  (1 år) 

 

Sola Idrettsråd: 
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Representant  Thomas M. Strøm   På valg   (1 år) 

Vararepresentant Sissil Magnussen   På valg   (1 år) 

 

 

Representanter til skytterkretsens ting: 

Leder 

Styremedlem (jfr. NIF 2.4) 

 

Kandidat til NSFs ting  Fritz G. Barø 

 

Alle valg enstemmig 

12. Utdeling av medaljer til medlemmene 

Sissil Magnussen delte ut velfortjente KM og DM medaljer 

13. Avslutning 

Leder takket for et godt årsmøte og avsluttet møtet 

 
Thomas M. Strøm 

Referent 

Protokollen gjennomlest og godkjent. 

Kjell Harr  Kjell Hansen 


