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ÅRSMØTE 2014  

 

REFERAT 
 

Årsmøtet ble avholdt torsdag 12.03.2015, kl. 1900 på Radisson Blu Caledonien Hotel, 

møterom ”Grønningen”. 

Det var totalt 17 frammøtte medlemmer på årsmøtet, inkludert 4 styremedlemmer, (styret 

består av 5 personer, et styremedlem møtte ikke), 1 varamedlem og 2 oppmenn. 

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen godkjennes. 

 

Sak 2: Godkjenning av sakslisten. 

Sakslisten godkjennes 

 

Sak 3: Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen. 

Formannen ble valgt til møteleder, sekretæren ble valgt til referent og 

klubbmedlemmer Harald Nilsen og Frode Øien ble valgt til å signere protokollen. 

 

Sak 4: Årsberetninger. 

Årsberetninger for KGP, DSS og Svartkruttgruppe ble lest opp og godkjent uten 

merknader. 

 

Sak 5: Regnskap i revidert stand. 

Informasjon om regnskapet for hoved klubb og begge gruppene ble gjennomgått av 

kasserer og godkjent uten merknader. 

 

Revisor godkjente regnskapet, og hadde følgende kommentar til bilagsføringen i 

Grimhula og Gimlehallen: Bilagsføringen var ikke bra noen av stedene.  For å unngå 

ytterligere komplikasjoner med manglende bilagsføring oppfordrer revisor sterkt til å 

begynne å benytte betalingsterminaler på begge plasser.  

Revisorrapporten tas til følge og godkjennes. 

 

Sak 6: Fastsettelse av kontingent. 

Det ble enstemmig vedtatt at kontingentensom forblir uendret. 

 

Kontingenten forblir da som følgende: 

 Senior (ordinært medlemskap) Kr. 750,-  

 Pensjonister/uføre   Kr. 500,- 

 Familiemedlemskap   Kr. 1 000,- 

 Junior     Kr. 400,- 

 Støttemedlemskap   Kr. 400,- 
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Sak 7: Vedta klubbens budsjett. 
Budsjettet til hovedklubben for 2014 – godkjennes.  

Budsjettet til DSS for 2014 – godkjennes. 

 Budsjettet til Svartkrutt for 2014 – godkjennes. 

 

Sak 8: Valg av styre og tillitsvalgte for 2014.  

 Det nye styret som er blitt valgt er: 

  Formann:  Rolf Bakken 

  Nestformann:  Ole Morten Meland 

  Kasserer:  Jan Martin Skarberg 

  Sekretær:  Linda Kv. Tønnesen 

Styremedlem:  Bjørn Atle Dovland 

  Varamann:  Kenneth Bakkejord  

  Varamann:  Torleif Larsen 

 

 Tillitsvalgte som er blitt valgt er: 

  Oppmann DSS:  Espen Birketvedt  

  Oppmann Svartkrutt:  Kristen Lian 

  Oppmann Westerngruppe:  Øyvind Dahl 

  Oppmann Metallsiluett:  ingen oppmann 

 

  Første revisor:  John E. Knudsen 

  Vararevisor:  Vetle Valsgård 

 

  Webmaster:  Styret og oppmenn i gruppene 

 

  Valgkomité 

  Formann:  Ole Thomas Furuseth 

  Medlem:  Ole A. Stålesen 

  Medlem:  Eva Storlien Syltevik 

 

 Styret får fullmakt til å velge representanter til IKU og VASK. 

 

Ole Morten Meland hadde på forhånd meldt sin interesse for nestformann vervet og 

uten at det ble avholdt valg, valgte Rudolf Alexander Peersen å tre til side slik at 

Meland kunne komme inn i styret. 

 

Sak 9: Innkomne saker. 

 Ingen innkomne saker. 

 

Årsmøte ble avsluttet kl. 19:45.  

 

Eventuelt.  
Da det nå er kommet en ny nestformann takker klubben avtroppende nestformann Alexander 

Peersen for flott innsats de årene han har sittet i styret. 
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Viggo Berrefjord oppfordrer til mer bruk av skytebanen på Kjevik, og både han og Harald 

Nilsen informerte om hvordan prosedyren er på Kjevik.  Det vil komme opp en lapp på 

oppslagstavla i Gimlehallen slik at informasjonen kommer ut til flest mulig og det vil bli 

postet på nettsiden vår. 

 

Fra salen ble det oppfordret til å bruke nettsiden flittigere enn pr. dagsdato.  Det ble etterlyst 

flere posteringer om stevner, resultater, hva som skjer og øvrige informasjon/nyheter. 

Det gamle styret har jobbet med å finne en ny og mer brukervennlig nettside og det nye styret 

vil jobbe videre med dette. 

 

Det ble etterlyst klubbmerker og klubbtøy. 

Vi har allerede fått klubbmerker og de er til salgs for Kr. 140,-. 

Det jobbes med øvrig klubbtøy og kommer sannsynligvis ut til medlemmene etter neste 

styremøte med nytt styre. 

 

NM 2015.  

Henge opp lapp på oppslagstavla og se hvor stor interessen er og eventuelt stille med 

klubblag.   

 

Vi avsluttet kvelden som vanlig med pizza på Dolly Dimples på Fiskebrygga. 

 

 

 

Ved protokollen, 

 

 

Linda Kv. Tønnesen 

KGP Sekretær 
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