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Til medlemmene i Kristiansand Pistolskyttere 

24.03.2022 Kristiansand 

Innkalling til årsmøte i Kristiansand Pistolskyttere 

Styret minner om og innkaller til årsmøte i Kristiansand Pistolskyttere.  

Årsmøtet avholdes den 31.03.2022 kl. 18:00, sted; Rådhuskvartalet, inngang fra Øvre Torg i 
Kristiansand,  

Møterommene/et «Anna Jensen» og «Gerda Ring» ligger i underetasjen. 

Fristen for innsendelse av saker som ønskes behandlet på årsmøtet var 17.03, se utsendte fullstendige 
saksliste.  

Fullstendig saksliste og dokumenter kan finnes her: https://krsps.no/2022/03/arsmote2022/ 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og 
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om 
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Det serveres pizza, brus og kaffe i etterkant av årsmøtet.  
 
Vi holder også en liten utlodning, gevinst er et gavekort på restaurant Big Horn pålydende kr 1000. 
Det deles ut ett gratislodd til hver stemmeberettigede medlem ved registrering på årsmøtet. 
 

Parkering; vi anbefaler gratis parkering i Sandens kjøpesenter mellom kl 17:00 og 21:00. Innkjørsel 
fra Dronningensgate.  

For å sikre godt oppmøte til årsmøtet, har styret bestemt at skytebanen i Gimlehallen og skytebaner 
og feltkrok på Kristiansand Pistolbane holdes stengt fra kl 17:00 og ut kvelden torsdag 31.03. 22.  

Velkommen til årsmøte, du er hjertelig velkommen! 

Med vennlig hilsen styret i Kristiansand Pistolskyttere.  

 

Se videre program neste side: 

https://krsps.no/2022/03/arsmote2022/
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PROGRAM ETTER AT ÅRSMØTET ER AVVIKLET 

Bevertning, pizza og brus serveres 

Vinner av logokonkurranse får sin premie utdelt. Presentasjon. 

Utnevning av nytt æresmedlem 

Æresmedlemmer fra begge tidligere klubber får utdelt nye æresbevis fra KPS. 

Utdeling av gaver til styremedlemmer som gikk ut av KPK og KGP styrer. 

Trekning på fremmøtelotteri, premie er gavekort på kroner 1000,- på restaurant Bighorn i 
Kristiansand. Kun medlemmer som er registret som stemmeberettigede på årsmøtet er med i 
trekningen.  

 

 


