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Oppegård skytterlag holdt sitt årsmøte for driftsåret 2017 på HV-huset 15 februar 2017. Det 
var 25 stemmeberettigede medlemmer som møtte frem. Sittende styreleder Øivind Johnsen 
ønsket velkommen og åpnet årsmøtet.  

Dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling  
 
– Innkalling ble godkjent uten innsigelser 
 
 
2. Konstituering av møtet (godkjennelse av fremmøte, valg av møteleder og referent) 
 
- Øivind Johnsen foreslo seg selv som ordstyrer og Leif Granerud som referent. Begge ble 
godkjent av årsmøtet. 
 
3.  Gjennomgang av støysaken 
- Øivind Johnsen informerte om status på støysaken. Kommunikasjon med Kommunen, 
Tilsynssaken fra FOMA. Gjennomføring av støymåling og støykart. Utarbeidet rapport vedr 
mulig forurensning fra blyavrenning fra banen. Pålagt gjennomføring av tiltak fra FMOA innen 
oktober 2017. Kommunen klaget FOMA’s avgjørelse om for lang frist og vurdering av 
konsesjon. 
 
 
3. Beretning fra styret for år 2016, inkl. komiteer og utvalg 
 
- Øivind Johnsen gikk igjennom styrets beretning.  
- Styrets beretning ble godkjent uten ytterligere kommentarer. 
 
 
4. Regnskap for 2015 
 
- Kasserer Franck Sommerlyst gikk igjennom regnskapet og forklarte variasjoner mellom 
budsjettet og resultatet. Årets resultat ga et underskudd på -41030,17. 13000 lavere enn 
budsjettert. Bortfall av høstfelt har gitt ca 30000 i tapt inntekt. Støysaken har så langt kostet 
109000.  
 
-Spørsmål fra Bjørn Rosseland om det er mulig å søke erstatning for bortfall av inntekt fra   
høstfelt. 
-Øivind, Kommunen er grunneier. Kan evt. Hevde seg forskjellsbehandlet i forhold til andre 
arrangementer. 
 
- Regnskapet ble godkjent uten flere kommentar. 
 
8. Budsjett for 2016 
Forslag til budsjett ble gjennomgått av Franck Sommerlyst.  
 
- Basert på tidligere års regnskap, overskudd på 111 250 
- Vår og høstfelt er ikke tatt med. 
- 30000 fra skytterforbundet til støytiltak 
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- Støydemping er ikke tatt med som en egen post da det må stemmes over hvor pengene 
skal hentes fra. 
           - Budsjettet ble vedtatt enstemmig. 
 
 
5. Revisors beretning 
 
- Franck Sommerlyst leste opp revisors beretning som bekrefter at regnskapet gir et korrekt 
uttrykk for skytterlagets økonomiske stilling.  
- Det var ingen kommentarer til revisors beretning. 
 
 
6. Innkomne forslag 
 
Forslag: Engangs innbetaling for OSL medlemmer, forslag fra Øivind Johnsen. 
 
1. På innbetalingsblankett for 2017 medlemskontingenten, legges til et obligatorisk 
engangsbeløp på kr. 1000,- for alle hovedmedlemmer. Det åpnes for frivillig bidrag utover 
dette beløpet. 
 
Bjørn Rosseland, Tilbakebetaling av engangsbeløpet når økonomien er bedre. 
Øivind, nye medlemmer må betale beløpet de nærmeste årene. 
Petter, mulighet for å ta opp lån. 
Franck, styret vil sitte personlig ansvarlig for lån. 
Øivind, utbedringene vil også heve sikkerheten på banen. 
 
Vedtatt 
  
2. For Juniormedlemmer, Husstandsmedlemmer og Pensjonister / Trygdede 
settes beløpet til kr. 500,-. 
Alt. B) For Juniormedlemmer, Husstandsmedlemmer og Pensjonister / 
Trygdede gjøres innbetalingen frivillig 
 
Willy, juniorer bør slippe. Årsmøtet er enig i Willys innspill. 
 
Vedtas uten ekstra innbetaling for juniorer. 
 
 
3. Alle nye medlemmer som tegner nytt medlemskap i Oppegårds 
Skytterlaget de neste tre år frem til og med 2020 må innbetale kr. 1000,- som 
en tilsvarende engangs innbetaling ved innmelding. 
 
Årsmøtet bestemmer hvor lenge innbetaling skal skje for nye medlemmer. 
 
Vedtas med justering. 
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4. Styret gis fullmakt til å gjennomføre pålagte utbedringstiltak med den nødvendige andel av 
innkomne midler. Resterende midler avsettes til drift og vedlikehold av skytebanen. 
 
Petter, forslag om justering til «Styret gis fullmakt til å gjennomføre pålagte utbedringstiltak.» 
  
Styret gis fullmakt til å gjennomføre pålagte utbedringstiltak. 
 
Vedtas. 
 
   
9. Valg i av representanter. 
 
Alle representanter på valg, velger å fortsette. OSL fortsetter med samme sammensetning. 
 
Formann: Øivind Johnsen  
Nestformann: Lars S Siggerud  
Kasserer: Franck Sommerlyst  
Sekretær: Leif Granerud  
Styremedlem: Frank Haugland  
Styremedlem: Thomas Granerud   
Styremedlem: Morten Jakobsen  
Styremedlem: Morten André Johansen  
 
 
Valg av revisorer: 
Terje Svenkerud  
Lasse Nygaard  
 
Valgkomite: 
Leder Bjørn Rosseland  
 
Årsmøtet ble hevet kl. 20.05 
 
 
 
 
Referent 
Leif Granerud 
 
 
 
 
Godkjenning av årsmøtereferat: 
 
 
 
 
 
 
______________________      ________________________ 


