
Protokoll fra årsmøte for 2016 i
Kristiansand Garnisons Pistolklubb

Årsmøtet ble avholdt I Offisersmessa, Gimlemoen 7. mars 2017

Sak 1 Godkjenning av innkalling
Styret fremla forslag' om at innkallingen ble godkjent.
Følgende hadde ordet i saken: Trond Eidem
Det ble kommentert at innkalling til årsmøte ikke var iht klubbens vedtekter, det ble ikke
fremmet krav om avstemning, men det ble fremmet krav om følgende protokoll tilførsel:
«Det presiseres at fremtidige innkallinger til årsmøte skal følge klubbens retningslinjer».
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 2 Godkjenning av saksliste
Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Jarl-Edvin Edvardsen og Trond Eidem.
Eidem anførte at pkt. 9 ikke var korrekt da det ikke var ført på noen saker som årsmøtet
skulle behandle. Aller innkomne saker til årsmøtet skal være beskrevet under pkt. 9, samt at
dokumentasjon skal ligge ved årsmøte-papirene.
Det ble kommentert at saksliste med tilhørende dokumenter til årsmøte ikke var tilgjengelig
iht klubbens vedtekter, det ble ikke fremmet krav om avstemning, men det ble fremmet krav
om følgende protokoll tilførsel:
«Det presiseres atfremtidige innkallinger til årsmøte skal ivareta klubbens retningslinjer
vedrørende dokument tilgang».
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av møteleder og referent
4. Årsberetning
5. Regnskap i revidert tilstand
6. Fastsettelse av kontingent
7. Klubbens budsjett
8. Nedleggelse av Dynamisk Gruppe
9. Innmeldte saker
10 Valg av styre og representanter tillKU og VASK

Sak 3 Valg av møteleder.
Styret foreslo Torbjørn Dybfest som møteleder.
Følgende hadde ordet i saken: Linda Tønnessen
Hun foreslo Jarl-Edvin Edvardsen som dirigent,
Antall stemmer for T Dybfest -26 og for J-E Edvardsen -21.
Vedtak: Årsmøtet valgte, ved håndsopprekking, Torbjørn Dypfest som møteleder.

Valg av referent.
Styret foreslo Odd v P Fiane som referent.
Vedtak: Årsmøtet valgte Odd v P Fiane som referent.
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Sak 4 Årsberetning.
Møteleder fremla klubbens årsberetning for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Jan Martin Skarberg og Jarl-Edvin Edvardsen.
Styret har vært dårlige til å kalle inn varamedlemmer til styremøter, dette må rettes opp i.
Videre ble det anmerket at oppmenn som har møterett i styret ikke ble innkalt til
ekstraordinært styremøte ifm prosessen «nedleggelse av Dynamisk gruppe». Det ble
fremmet krav om følgende protokoll tilførsel:
«Styret må endre praksis vedrørende innkalling av medlemmer til alle styremøter, slik at
klubbens vedtekter følges».

Jarl-Edvin Edvardsen korrigerte informasjon under KURS, at Dynamisk gruppe hadde
gjennomført et godkjenningskurs i 2016.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.

Sak 5 Behandling av klubbens regnskap i revidert stand.
Kasserer fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.
Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig å godkjenne regnskapet.

Sak 6 Fastsette medlemskontingent.
Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken:Torbjørn Dybfest og Tor Christian Søndergaard.
Økningen skyldes økt VASK-kontingent og økte kostnader ifm nytt medlemsregister (NIF)
Vedtak: Årsmøtet fastsatte enstemmig å øke medlemskontingenten fra Kr. 750,- til Kr. 800,-

Sak 7 Vedta klubbens budsjett.
Kasserer fremla styrets forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.
Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til budsjett.

Sak 8 Nedleggelse av Dynamisk gruppe.
Møteleder fremla styrets forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet.
Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag om å legge ned klubbens dynamiske
gruppe ..

Sak 9 Innmeldte saker.

Sak 9.1 Mobbesak.
Følgende hadde ordet i saken: Ole Morten Meland
Ole Morten fremla muntlig forslag fra Linda Tønnesen. Årsmøte valgte å stemme over pkt. 2
dette forslaget: «Instruere det nye styret om en uavhengig behandling av saken».
Vedtak: Årsmøtet vedtok ved flertall i avstemming at det nye styret skal gjøre en uavhengig
behandling av saken.

Sak 9.2 Forslag fra Frode Øien om å praktisere vaktlister på skytebanen i Gimlehallen.
Følgende hadde ordet i saken: møteleder og Frode Øien
Møteleder leste opp forslaget og Frode kommenterte dette. Årsmøte valgte å ikke stemme
over dette, men mente at forslaget var så godt at dette bør innføres/gjennomføres.
Vedtak: Anbefalt innført så raskt som mulig.
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Sak 10 Valg

10.1 Valg av formann:
Valgkomiteen innstilte Odd v P Fiane som formann.
Benkeforslag på kandidat til formann fra Ole Morten er Rolf Bakken.
Antall stemmer for 34 og mot 21, totalt 55 stemmer.
Vedtak: Årsmøtet valgte Odd v P Fiane som formann.

10.2 Valg av nestformann:
Valgkomiteen innstilte Jan Martin Skarberg som nestformann.
Benkeforslag på kandidat til nestformann fra Tor Christian Søndergaard er Torbjørn Dybfest.
Antall stemmer for 35, mot 18. 2 blanke.
Vedtak: Årsmøtet valgte Jan Martin Skarberg som nestformann.

10.3 Valg av Kasserer:
Kasserer er ikke på valg.

10.4 Valg av sekretær:
Valgkomiteen innstilte Linda Tønnesen som sekretær.
Vedtak: Årsmøtet valgte Linda Tønnessen som sekretær for 2 år.

10.5 Valg av øvrige styremedlem:
Valgkomiteen innstilte Torleif Larsen som styremedlem.
Vedtak: Årsmøtet valgte Torleif Larsen som styremedlem.

10.6 Valg av varamedlemmer:
Valgkomiteen innstilte Ane Fiskebekk og Kenneth Bakkejord som varamedlemmer.
Vedtak: Årsmøtet valgte vara 1. Ane Fiskebekk og vara 2. Kenneth Bakkejord.

10.7 Valg av oppmenn:
Valgkomiteen innstilte Viggo Berrefjord som oppmann for Svartkrutt.
Valgkomiteen innstilte Øyvind Dahl som oppmann for Western.
Valgkomiteen anført at det ikke er noen oppmann for bane/felt og anbefalte gruppen om å
finne en oppmann og gi beskjed om det til styret når vedkommende er valgt.
Vedtak: Årsmøtet valgte Viggo Berrefjord som oppmann for Svartkrutt, Øyvind Dahl som
oppmann for Western og at oppmann for bane/felt blir opp til gruppen å velge.

10.8 Valg av revisorer:
Valgkomiteen innstilte Vetle Valsgård og John Knudsen som revisorer.
Vedtak: Årsmøtet valgte 1. revisor: Vetle Valsgård og 2. revisor: John Knudsen.

10.9 Valg av webmaster:
Valgkomiteen innstilte styret og oppmenn i gruppene som webmaster.
Vedtak: Årsmøtet valgte styret og oppmenn i gruppene som webmaster.

10.10 Valg av valgkomite:
Valgkomiteens innstilling til valgkomite som følger:
Valgkomiteens formann: Thomas Furuseth

Medlem: Thomas J. Aanundsen
Medlem: Stein Kjetil Medema
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Vedtak: Årsmøtet valgte Thomas Furuseth, Thomas J. Aanundsen og Stein Kjetil Medema
som valgkomite.

10.11 Valg av representanter tillKU og VASK:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter i ting og møter der klubben har
representasjonsrett.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Da valget var ferdig trakk Viggo Berrefjord seg som oppmann for Svartkrutt-gruppen.

Referent,
Odd v P Fiane
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[Signatur fra de to medlemmene som skulle vært valgt til å sig re protokollen]
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