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Oppegård skytterlag holdt sitt årsmøte for driftsåret 2015 på HV-huset i Skiveien og 19 
stemme-berettigede medlemmer var møtt 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 Lars S Siggerud som referent. Begge ble 
godkjent av årsmøtet. 
- Tom Erik Landberg og Willy Klette ble valgt til å underskrive referatet fra årsmøtet. 
 
 
3. Beretning fra styret for år 2015, 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 -46.905.57,- som var bedre enn 
budsjettert. Reelt driftsresultatet viser overskudd, men av pålagte regnskapstekniske årsaker 
er det ikke anledning til å realisere gjennomførte investeringer i baneanlegget på Kurud (jfr 
utbedring av standplass, nytt lys og støydemping). 
- Regnskapet ble godkjent uten kommentar. 
 
 
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 
 
Sak 1. Forslag: Bygge inn 25-metersbanen, forslag fra Willy Klette. 
 

- Årsmøtet ga styret i oppgave å nedsette en komité med mandat på inntil kr. 10.000,- 
til et forprosjekt. Dette for å undersøke mulige løsninger samt muligheter til å motta 
støtte til byggingen. Komiteen skal være satt innen 3 måneder. 
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Sak 2. Forslag: Opprette en teknisk avdeling i OSL, forslag fra Tom Erik Landberg. 
 

- Det ønskes en teknisk avdeling da OSL har en del teknisk utstyr som traktor, 
snøfreser osv. For best utnyttelse av dette bør det være personer med interesse og 
mulighet til å ta seg av utstyret for å unngå feil bruk og unødig slitasje.  

 
- Morten Jakobsen og Tom Erik Landberg ble valgt inn, forslaget vedtatt. 

 
 
7. Fastsettelse av kontingenter for 2017 
 

- Det foreslås en økning i kontingent for: 
Hovedmedlem senior på kr. 100,- til kr. 1250,- 
Familiemedlem senior på kr. 20,- til kr. 1100,- 
Familiemedlem junior på kr. 5,- til kr. 400,- 
 
- Forslaget vedtatt med 18 stemmer for, og 1 mot. 
  

 
8. Budsjett for 2016 
Forslag til budsjett ble gjennomgått av Franck Sommerlyst.  
 
           - Budsjettet ble vedtatt enstemmig. 
 
   
9. Valg i av representanter. 
 
Det forelå to forslag til styre sammensetning. Årsmøtet ble enige om en kombinasjon av de 
to foreliggende forslag, og styret for 2014 ser ut som følgende: 
 
Formann: Øivind Johnsen (gjenvalgt) 
Nestformann: Lars S Siggerud (ikke på valg) 
Kasserer: Franck Sommerlyst (ikke på valg) 
Sekretær: Leif Granerud (Ny) 
Styremedlem: Frank Haugland (ikke på valg) 
Styremedlem: Thomas Granerud (gjenvalgt)  
Styremedlem: Morten Jakobsen (gjenvalgt)  
Styremedlem: Morten André Johansen (gjenvalgt)  
 
 
Valg av revisorer: 
Terje Svenkerud (gjenvalgt) 
Lasse Nygaard (gjenvalgt) 
 
Valgkomite: 
Leder Bjørn Rosseland (gjenvalg) 
Bjørn Rosseland finner nytt medlem til valgkomiteen da Morten Jakobsen sitter i styret. 
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Årsmøtet ble hevet kl. 20.00 
 
 
 
 
 
 
 
Referent 
Lars S Siggerud 
 
 
 
 
Godkjenning av årsmøtereferat: 
 
 
 
 
 
 
Tom Erik Landberg       Willy Klette 
 
 


