Årsmøte 2017 i Oppegård Skytterlag
Behandling av innkommet forslag.
Det forelå et forslag (se nedenfor) til behandling på årsmøtet til Oppegård Skytterlag
den 16. februar 2017 om en ekstraordinær innbetaling fra nåværedne medlemmer i
Oppegård SL i forbindelse med innbetaling av medlemsavgift for 2017. Forslaget
innebar også en ekstraordinær innmeldingsavgift for nye fremtidige medlemmer i
Oppegård SL.
Begrunnelse for forslaget er at skytterlaget er lovpålagt av Fylkesmannen i Oslo og
Akershus utbedringstiltak i forbindelse med demping av refleksstøy fra fjellvegg på
Kurud pistolbane. Dette vi koste anslagsvis kr 250 000,- og har en frist innen 1.
oktober 2017 for gjennomføring og dokumentasjon. Skytterlaget har pt ikke disse
midlene tilgjengelig og alternativet er at Kurud banen stenges hvis tiltaket ikke blir
gjennomført innen tidsfristen.
Forslaget ble diskutert grundig av årsmøtet og det ble gjort noen mindre endringer i
det opprinnelige forslaget.
Følgende ble enstemmig vedtatt på årsmøtet til Oppegård Skytterlagg den 16.
februar 2017.
1) På innbetaling-blankett for medlemskontingenten i OSL for 2017 vil
Skytterlaget legge til en engangs ekstraordinær innbetaling.
1.1 For alle Senior Hovedmedlemmer legges det til et obligatorisk engangsbeløp på
kr. 1000,-.
1.2 For Husstandsmedlemmer og Pensjonnister / Trygdede legges det til et
obligatorisk engangsbeløp på kr. 500,1.3 Juniormedlemmer skal ikke betale obligatorisk engangsbeløp
2) På innbetaling-blankett for nye fremtidige OSL medlemmer vil Skytterlaget
legge til en engangs innmeldingsavgift
2.1 Medlemmer som tegner nytt medlemskap i Oppegård Skytterlag som Senior
Hovedmedlem må innbetale kr. 1000,- som engangs innbetaling ved innmelding.
2.2 Medlemmer som tegner nytt medlemskap i Oppegård Skytterlag som
pensjonister / trygdede og husstandsmedlemmer må innbetale kr. 500,- som
engangs innbetaling ved innmelding.
2.3 Medlemmer som tegner nytt medlemskap i Oppegård Skytterlag som Juniorer
betaler ingen innmeldingsavgift.

3) Årsmøte i Oppegård Skytterlag vil fra år til år ta stilling til
innmeldingsavgiftens størrelse på lik linje som ordinær medlemsavgift.
4) Årsmøte i Oppegårds Skytterlag gir styret fullmakt til å gjennomføre pålagte
utbedr

Ordinære medlemsavgifter i OSL for 2017:
1 Hovedmedlem senior

Fra det år man fyller 21

1250,-

2 Hovedmedlem junior

T.o.m. året man fyller 20 år

550,-

3 Livsvarig medlem

(betaler avgift til NSF og kretsen)

550,-

4 Trygdet

Pensjonist – fra det året man fyller 67 år

850,-

5 Familiemedlem – senior

Må ha samme adresse som 1

1100,-

6 Familiemedlem – junior

Må ha samme adresse som 1

400,-

7 Senior uten NSF

Betaler NSF og krets gjennom annen klubb

800,-

8 Trygdet uten NSF

Betaler NSF og krets gjennom annen klubb

500,-

9 Innmeldingsavgift

Hovedmedlem senior

1000,-

10 Innmeldingsavgift

Trygdet / pensonister / hustandsmedlemmer

500,-

11 Innmeldingsavgift

Juniorer

0,-

Til Årsmøte 2017 i Oppegård Skytterlag
Opprinnelig forslag:
A) På innbetaling-blankett for OSL 2017 medlemskontingenten legges det til
et obligatorisk engangsbeløp på kr. 1000,- for alle hovedmedlemmer. Det
åpnes for frivillig bidrag utover dette beløpet.
B) For Juniormedlemmer, Husstandsmedlemmer og Pensjonnister / Trygdede
settes beløpet til kr. 500,-.
Alt. B) For Juniormedlemmer, Husstandsmedlemmer og Pensjonnister /
Trygdede gjøres innbetalingen frivillig
C) Alle nye medlemmer som tegner nytt medlemskap i Oppegårds
Skytterlage de neste tre år frem til og med 2020 må innbetale kr. 1000,- som
en tilsvarende engangs innbetaling ved innmelding.

Begrunnelse:
Skytterlaget er lovpålagt av store utbedringsoppgaver i forbindelse med
demping av refleksstøy på Kurud pistolbane. Dette vi koste anslagsvis kr 250
000,- og har en frist innen 1. oktober 2017 for gjennomføring og
dokumentasjon. Skytterlaget har pt ikke disse midlene tilgjengelig og
alternativet er at Kurud banen stenges hvis tiltaket ikke blir gjennomført
innen tidsfristen.

Forslagsstiller:
Øivind Johnsen, Styreleder OSL

