
Saker til årsmøte 2013: 
 
Sak 1. 
Forslag: Sanksjonere nye lover for skytterlaget. Norges idrettsforbund krever at alle idrettslag har et 
visst minimums lovverk, og vil derfor at alle idrettslag vedtar vedlagte forslag til lov. Se eget 
dokument. 
 
Sak 2. 
Forslag: Øke dagens ordning med refusjon av startavgifter til kr 30.000.- Starter som ikke er 
innrapportert innen 15. desember, bortfaller og går tilbake til OSL.  Styret ønsker å endre reglene slik 
at starter med redusert startavgift (mindre enn 100 kr) gir 0,5 poeng. 
 
 
Sak 3. 
Forslag: Det utarbeides en formell skriftlig instruks på gjeldende regnskapsrutiner som samtlige 
styremedlemmer skal gjøre seg kjent med å signere at er lest og forstått.   

 
Forslag til ordlyd for regnskapsrutiner: 

1. Styreformann er den eneste i styret som har godkjenningsrett (prokura).  
2. Kasserer har fullmakt til å utbetale fra kasse tilsvarende dokumenterte godkjente billag.  
3. Ingen har anledning til å dekke tilgodehavende ved oppgjør mot tilfeldig kontantbeholdning annet 

enn ved særlig avtalte tilfeller tatt opp med styreformann.  
4. Ingen styremedlemmer kan på egenhånd gjøre anskaffelser på vegne av OSL uten ettertrykkelig 

godkjenning i styret og budsjett.  
5. Alle innkjøp skal dokumenteres med originalbilag fra leverandør. Innkjøp skal forklares med 

forklarende bilag og originalkvittering.  
6. Ingen styremedlemmer har anledning til å levere fakturerbare varer og/eller tjenester fra egne 

selskaper eller selskaper hvor man har særlige interesser, uten at dette har vært vurdert spesielt 
og dokumentert av habilt styre som beste alternativ i forhold til kvalitet og pris. 

 
Sak 4.  
Forslag: Stevner med færre en 10 deltagere bør legges til ordinær skytetid lørdager for å unngå at 
disse spiser av de 6 stevner pr år vi har tillatelse til. Dette for å bruke de gitte 6 stevne søndagene vi 
har tillatelse til for stevner med potensielt flere deltagere, og derved få et høyere aktivitetsnivå og 
større inntekt til klubben.  
 
Sak 5. 
Forslag: Alle funksjonærer skyter gratis på funskjonærskytingen dagen før vår og høstfelt. OSL 
skyttere får ikke refusjonspoeng for deltagelse. Funskjonærer som ikke stille på stevnedagen blir 
etterkrevd for startavgift uansett årsak til fravær.  
 
Sak 6. 
Forslag: Oppegård SL går over til at stevnepremiering kun blir pengepremier for å lette arbeidet med 
administrasjon, anskaffelse og fordeling av premier etter stevner. Det blir også mulig å frivillig avstå 
fra premiering ved å unlate å oppgi kontonummer.   
 
Sak 7. 
Forslag: Oppegård SL søker PPC Norge om å avholde NM i PPC høsten 2013  
Sekundærforslag: Oppegård SL starter arbeid med å vurdere søknad om EM i 2014. 
PPC Norge har notert vårt engasjement for PPC skyting, og vårt enestående skyte anlegg og ønsker at 
vi høsten (august) 2013 arrangerer Norgesmesterskap PPC og at vi i løpet av 2014 vurderer å søke om 
Europamesterskap i PPC.  
 


