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Saksliste for årsmøte 31.03.2022 

i Kristiansand Pistolskyttere 
 
Saksliste: 
 

 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent. 
3. Velge protokollfører/referent.. 
4. Velge 2 medlemmer til å signere / underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne sakslisten 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
9. Behandle Kristiansand Pistolklubbs og Kristiansand Garnisons Pistolklubbs / idrettslagenes 

regnskap for 2021, styrets økonomiske beretning for regnskapsåret 2021 og Kontrollutvalgets 
rapport for 2021, årsrapport fra oppmann Svartkrutt og oppmann PPC gruppe for 2021.   
Det blir gitt kort anledning for oppklarende spørsmål til ovenstående i dette punkt ved behov 
behov for det.  
Det forutsettes at medlemmende på forhånd har lest og satt seg inn i tilsendte dokumenter.  
 

10. Behandle forslag og saker. 
a) Forslag fra Jan Randmod Pedersen om at klubben kjøper inn stålmål til feltbanen, 

forslagstiller er lei av å skyte på pappmål?  
Hvor stort er behovet og hva skal det skytes med? 
 

b) 3 forslag fra Jan Gunnar Songedal 
1) Jeg ønsker som medlem lettere tilgang til nøkler for å kunne benytte anleggene i 

Gimlehallen og Farvannet. Det må bli enklere for de som ønsker å trene, det er 
upraktisk at man må være avhengig av andre! 

2) Fellesinnkjøp av ammunisjon. Pris på ammunisjon har i det siste gått kraftig opp. Jeg 
foreslår at medlemmer kan bli med på klubbens fellesinnkjøp for å oppnå bedre 
priser! Det vil være gunstig for medlemmene og kanskje øke treningsaktiviteten for 
mange! 

3) Forhandleravtaler. Klubben bør søke å få forhandleravtaler med flere enn det som 
eksisterer pr. dd  

 
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter. 
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Styret foreslår, at klubbens årsmøte foreslår kr 900,- som kontingent i ny klubb ovenfor et 
eventuelt stiftelsesmøte. Dette ble behandlet på sammenslåingsmøtet 01.12.2021 og 
vedtaket gjelder frem til årsmøtet 2023. 
 

12. Vedta idrettslagets budsjett, kasserer presenterer. 
 

 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

 
Styrets medlemmer er som følger:  
 
Leder (velges for 1år) 
Nestleder (velges for 1år) 
4x Styremedlemmer (velges for 2 år) utskiftning organiseres slik at 2 styremedlemmer er på 
valg årlig. 
2x Varamedlemmer (1 år) 
 
I tillegg er det følgende roller: 
Kontrollutvalg 
Valgkomite 
Gruppeoppmenn.  
De enkelte grupper følger gruppens tilknyttede forbunds regelverk og vedtak, og klubbens 
lovverk. 
 
Valgkomiteens følger Norges Idrettsforbunds «Retningslinjer for valgkomiteen» 
 

 
14. Foreta følgende valg: 

 
a. Valg av klubbens styremedlemskandidater til styret i ny klubb.  

Styret som ble valgt på sammenslåingsmøtet 01 12 2021 blir sittende til årsmøte 2023.  
 

b. Valg av kontrollutvalg.  
Kontrollutvalg som ble valgt på sammenslåingsmøtet 01 12 2021 blir sittende til årsmøte 
2023. 
 

c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne slike representanter. 
 

d. Valg av klubbens kandidater til valgkomite i ny klubb.  
Valgkomiteen som ble valgt på sammenslåingsmøtet 01.12.2021 blir sittende til årsmøte 
2023. 

 
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. Dette punktet blir ikke 

behandlet på dette ekstraordinære årsmøtet, men blir behandlet på første årsmøte i ny 
klubb i 2022.  
 

Vedlagt i innkallingen finner du saksdokumenter og tillegg. Vi kommer til å skrive ut noen og legge 
klart noen kopier på oppholdsrommet til møtet, men det er fint om du setter deg inn i dokumentene 
før møtet. 
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