
Protokoll fra årsmøte i Gjøvik Pistolklubb 2021

Protokollfra årsmøte i Gjøvit Pistolklubb.

Årsmøtet ble avholdt på Revhiholen, klubbhuset til Gjøvik &Brusveen, 07.05.21.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede
Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som

styret anså for stemmeberettigete.
Følgende hadde ordet i saken: Trond Are Svartbekk.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall sternmeberettigede medlemmer: 23.

Antall stemmer for: 23, mot: 0.

Sak 2 Valg av dirigent
Årsmøtet foreslo Trond Are Svartbekk som dirigent.
Vedtak: Årsmøtet valgte Trond Are Svartbekk som dirigent.
Antall sternmer for: 23, mot: 0^

Sak 3 Valg av referent
Styret foreslo Hege Pettersen-Moe som referent.
FØlgende hadde ordet i saken: Trond Are Svartbekk.

Vedtak: ÅrsmØtet valgte Hege Pettersen-Moe som referent"
Antall sternmer for: 23, mot: 0,

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Styret foreslo Espen Torseth og Jan Fredrik Kvarn til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: Trond Are Svartbekk.
Vedtak: Årsmøtet valgte Espen Torseth ogJan Fredrik Kvam til å underskrive protokollen.

Antall stemmer far: 23, mot: 0.

Sak 5 Godkjenning av innkalling
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
FØlgende hadde ordet i saken: Trond Are Svartbekk.

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.
Antall stemmer for: 23, mot: 0.



Sak 6 Godkienning av sakliste
Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Trond Are Svartbekk.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste:

Sak 1-: Godkjenne de stemmeberettigede.

Sok 2: Velge dirigent.

Sak 3: Velge protokollfører/referent.

Sok 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 5: Godkjenne innkallingen.

Sok 6: Godkjenne soklisten.

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

Sok 9: Behondle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sok L0: Behondle farslag og saker.

lJtdeling av premier for intern Norgesfelt-konkurranse

Sok 1"1: Fastsette medlemskontingent og treningsovgift, eller gi fullmokt til å fastsette

treningsavgifter.styrets forslog er å øke kontingenten med kr 50,- for hovedmedlemmer og

pensjonister. Grunnen til dette er at forbundskontingenten økes med kr 50,- fra i år.

Tre n i ng savgift ingen e nd rin g.

Sok 12: Vedto idrettslagets budsjett.

Sok L3: Behondle idrettslogets orgonisasionsplon.

Sok 1-4: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- nesteleder

- styremedlem[mer]

- voromedlem

L4.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlemfmer]

14-3 Representonter til ting og møter i de organisosjonsledd idrettsloget hor

representasjonsrett eller gi styret fullmakt tit å oppnevne representontene

14.4 Valgkomitd:

- leder

- medlemmer

- voramedlem

Antall stemmer for: 23, mot: 0.



§ak 7 Slettet da den ikke var en årcmøtesak, og nummereringen ikke ble endret.

Sak I Behandling av idrettslagets årsheretning, herunder gruppeårsberetninger

Styret frernla Gjøvik Pistolklubb sin årsberetning forgodkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Trond Are Svartbekk.

G ruppeå rsberetninger:
NSF Felt fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.
FØlgende hadde ordet i saken: Trond Are Svartbekk.
Western fremla idrettslagets årsberetnlng for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Ole-Tor Sørbu-

Svartkrutt fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Trond Are Svartbekk.
Dyn a m isk fremla id rettslagets å rsberetning for god kjenning av årsmøtet.
FØlgende hadde ordet i saken: Frede Stenslie.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen med følgende tillegg:
Årsberetning GjØvik Pistolklubb: Det ble itillegg arrangert 3 kurs {Grunnleggende
skyteteknikk, Feltskyting og PPC), ca. 3O deltakere totalt. I tillegg er det satt ned et utvalg
som jobber med utvikling av området og muligheter, og det jobbes med en handlingsplan for
klubben - dette vil bli lagt frem for medlemmene når det er ferdig.
Årsberetning Western: Har også arrangert 2 klubbstevner"

Årsberetning Svartkrutt: Har hatt 1 trening.

Antallstemmer for:.23, mot: O.

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand
Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Arne Rønning,
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

Antallstemmer far:73, mot: O.

Sak 10 Behandling av forslag og saker
Det har ikke kommet inn saker til årsmøtet.

Utdeling av premier for intern Norgesfelt-konkurronse.
« Fe ltpokale n>> (vandrepoka I ) - Jan Olav Skinstad

Medoljer:
Fin:

Grov:
Militær:
Revalver:

7. Jan OIqv Skinstad - 2. Svein lvor Holthe - i. Stephan Schworzer
L Jan Alav Skinstad - 2. Hans-Oscor S. Fassum - 3. Trond Are Svsrtbekk
7. Jon Olav Skinstad - 2. Hons-Oscar S" Fossum - 3. Renå Ullrich
7- Svein lvar Holthe - 2- Jon Olov Skinstad - i- OIe Martin Tvetbråten



Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter
Ssrets forslag er å øke kontingenten med kr 5o,- for hovedmedlemmer og pensjonister.

Grunnen til dette er at forbundskontingenten økes med kr 50,- fra i år.

Treningsavgift ingen endring.
Følgende hadde ordet i saken: Trond Are Svartbekk, Jan Olav Skinstad, Ole-Tor Sørbu, Ronny

Røise, Tormod Bjørnødegård, Odd Kenneth Kjeldås, Arne Rønning.

Spørsmål om kontingenten bør Økes på grunn av mulig forbud mot bly. Det har foreløpig ikke

kommet noe krav til eksisterende og nye anlegg. Forslag om å eventuelt sette av penger i

fond med tanke på fremtiden, gjØres ikke noe med det spØrsmålet i dag.

Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: kr- 1300,- for hovedmedlem og kr.

1000,- for pe nsjoniste r/uf6re.
Antall stemmer tar: 23, mot: 0.

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett
Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.
FØlgende hadde ordet i saken: Arne Rønning.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.
Antall stemmer for: 23, moL O"

Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasionsplan
Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet.
Følgende hadde ordet isaken: Hege Pettersen-Moe.
Organisasjonsplanen er under revidering så kun utkast ble presentert.

Ble derfor ikke stemt over.

Sak 14 Valg

14.1Styre
Valg av nestleder:
Valgkomiteen fareslo Jan Olav Skinstad som nestleder.
Følgende hadde ordet i saken: Jan Fredrik Kvam.

Vedtak:Årsmøtet valgte Jan Olav Skinstad som nestleder-

Antall stemmer for: 23, mot: 0.

Valg av kasserer:
Valgkomiteen foreslo Arne Rønning som kasserer.
FØlgende hadde ordet i saken: Jan Fredrik Kvam.

Vedtak: Arne Rønning ble valgt til kasserer.

Antall stemmer for:.23, mot: O.

Valg av styremedlem:
Valgkomiteen foreslo Ole Evensen som styrernedlem.
FØlgende hadde ordet i saken: Jan Fredrik Kvam.

Benkeforslag: Jan Fredrik Kvam.

Vedtak: Jan Fredrik Kvam ble valgt til styremedlem.
Antall stemmer for Jan Fredrik Kvam: 12, for Ole Evensen: 4 blankt: 7.
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Valg av varamedlem:
Valgkomiteen foreslo Svein lvar Holthe som varamedlemmer til styret.
FØlgende hadde ordet i saken: Jan Fredrik Kvam.

Hans-Oscar S. Fossum trekker sitt kandidatur-
Benkeforslag.' Oscar Nyhus - ønsker ikke å stille.
Vedtak: Svein lvar Holthe ble valgt tilvaramedlem.
Antall stemmer for Svein lvar Holthe: 16, blankt: 7.

14.2 Kontrollutvalg:
Valgkomiteen foreslo Oscar Nyhus som medlem av kontrollutvalget.
FØlgende hadde ordet i saken: Jan Fredrik Kvam.

Vedtak: Oscar Nyhus ble valgt til medlem av kontrollutvalget.
Antall stemmer for:22, mot: 1.

Fått beskjed om at 1 fra kontrollutva§et har trukket seg; Rend Ullrich har blitt forspurt og

takket ja til å stille.
Vedtak: Ren6 Ullrich ble valgt til medlem av kontrollutvalget.
Antall stemmer for: 23, mot: 0.

Skal være 3, forslag om at valgkomiteen velger siste kandidat.
Vedtak: Valgkomiteen får fullmakt til å finne 1 medlem av kontrolluwalget.

L4.3 Representdnter til ting ag møter i de organisøsjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret lullmakt tit å oppnevne representantene
Styret foreslo at styret får fullmakt til å oppnevne disse representantene.
FØlgende hadde ordet i saken: Trond Are Svartbekk.
Vedtak: Styret får fullmakt til å oppnevne disse representantene.
Antall stemmer for: 23.

14.3 Valgkomiteen:
Styret foreslo Frank Wikstrøm som rnedlem av valgkomiteen.
F@lgende hadde ordet i saken: Jan Fredrik Kvam.

Vedtak: Frank Wikstrøm ble valgt til rnedlem av valgkomiteen.
Antallstemmer far:22, blank 1-

Må ha l til på grunn av ny rolle hos 1 medlem.
Benkeforslag: Espen Torseth.
Vedtak: Espen Torseth ble valgt til medlem av kontrollutvalget.
Antallstemmer tor:.22, blank: 1.

Revhiholen, A7.O5-2t
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ARSBERETN ING 2O2A

FOR

GJøVIK PISTOLKLUBB

I 2A2O ha styret bestått av følgende:

Leder; Trond Are Svartbekk

Nestleder; Rune Holthe

Styremedlem/kasserer; Arne Rønning

Styremedlemmer; Ronny Røyse

Ole Evensen

Johan Korsvold

Va ramed lem mer; Roy Stenersen

Hege Pettersen-Moe

Klubben har ved årsslutt 2O7 medlemmer, noe som er ca. 30 færre

enn ved starten av året. Mesteparten av dette er at vi foretok en

vasking av medlemsregisteret vårt, der over 30 ble slettet pga.

manglende betaling av kontingent.

Vi har gjennomført9 styremØter og hatt et 20-talls saker oppe til
diskusjon og avstemming. De aller fleste sakene er avsluttet i løpet av

året.

Det ble arrangert 4 sikkerhetskurs med til sammen 17 deltagere.

Vi har arrangert 2 klubbstevner og 5 åpne stevner i Norgesfelt (se for

Øvrig eget vedlegg)

Vi har også hatt noen dugnader, som har samlet mange deltagere. Og

stort sett alt av arbeidsoppgaver på disse ble gjennomført.



Mye av vinteren, våren og forsomrneren ble ødelagt av covid19-

pandemien, men vi fikk etter hvert lov til å starte opp igjen med

treninger og konkurranser. Noe som ble tatt godt i mot av

medlemmene.

På kretstinget for Oppland Skytterkrets stilte vi med 3

representanter, og vi hadde også 1- representant på NSF's

kvinnesamling.

Dette ble lagt til på årsmøtet etter innspill fra medlemmer:

Det er arrangert 3 kurs til; grunnleggende pistolskyting

Felt-skyting

PPC-kurs

Ei arbeidsgruppe har sett på utvikling av anlegget, og planer ellers for
klubben.


