Oppegård Skytterlag
Referat fra Årsmøte 2013
Versjon: 1.0
Dato: 21.02.2013
Oppegård skytterlag holdt sitt årsmøte for 2013 på HV-huset i Skiveien og 36 stemmeberettigede medlemmer var møtt frem. Sittende styreleder Tom Robert Sletta 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)

- Tom R. Sletta foreslo seg selv som ordstyrer og Øivind Johnsen som referent. Begge ble
godkjent av årsmøtet.
- Per Øystein Feet og Tom Rene Andersen ble valgt til å underskrive referatet fra årsmøtet.
3.

Beretning fra styret for år 2012, inkl. komiteer og utvalg

- Tom R Sletta gikk igjennom styrets beretning.
- Styrets beretning ble godkjent uten ytterligere kommentarer.
4.

Regnskap for 2012

- Kasserer Franck Sommelyst gikk igjennom regnskapet og forklarte variasjoner mellom
budsjettet og resultatet. Årets resultat ga et overskudd på 118 243,- som i all hovedsak kan
tilskrives økte kurs og stevne inntekter.
- 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: 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.
- Forslaget ble enstemmig vedtatt
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.
- Forslaget ble enstemmig vedtatt
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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.
- Forslaget med foreslått ordlyd for instruks ble enstemmig vedtatt.

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.
- Forslaget ble vedtatt med 1 stemme imot

Sak 5.
Forslag: Alle funksjonærer skyter gratis på funksjonærskytingen dagen før vår og høstfelt.
OSL skyttere får ikke refusjonspoeng for deltagelse. Funksjonærer som ikke stille på
stevnedagen blir etterkrevd for startavgift uansett årsak til fravær.
- Kommentarer: Det ble reist spørsmål om ordningen ville koste skytterlaget for mye i tapt
startinntekt.
- Forslaget ble enstemmig vedtatt med forbehold at ordningen evalueres i lys av erfaringer
etter sesongen 2013.

Sak 6.
Forslag: Oppegård SL går over til at stevne premiering 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 unnlate å oppgi kontonummer.
- Kommentar: Årsmøte var i tvil om pengepremier er akseptabelt for alle kategori skyttere og
ønsket at styret skulle finne en ordning som i større grad ivaretar enkelte skytteres behov for
premiering.
- Forslaget ble enstemmig vedtatt med forbehold at styret finner en a akseptabel ordning
hvor noen grupper av skytterne kan velge premiering i form av penger eller gjenstand.

Sak 7.
Forslag: Oppegård SL søker PPC Norge om å avholde NM i PPC høsten 2013
- Kommentar: Forslaget startet en debatt om hvilket aktivitetsnivå som skulle tillates på
Kurudbanen. Deler av årsmøte var bekymret for at PPC skyting ville gi økt aktivtet og
dermed et høyere støy nivå enn tidligere og at vi dermed ville gå utover de rammer vi har for
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brukstillatelsen på banen. Støy fra banen er en utfordring og styret vil se på tiltak som kan
begrense støybelastingen.
Det ble understreket at forslaget gjaldt om OSL skal søke om NM i PPC og ikke hvilket
aktivitetsnivå vi skal tillate. Et NM i PPC vil gi tilsvarende støybelastning som et ordinært
feltstevne.
- Forslaget ble vedtatt med 26 mot 7 stemmer (3 avsto fra å stemme)

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.
- Kommentar: Det ble opplyst at det er allerede bestemt at EM PPC skal legges til Norge og
at interesserte klubber må melde sin interesse i løpet av kort tid.
- Vedtak mot 1 stemme: Styret fikk fullmakt til å arbeide med en søknad om å få arrangere
EM i 2014, og at den endelige avgjørelse skal opp på et ekstraordinært møte når det
foreliggere mer konkret rammer og omfang av arrangementet.

7.

Fastsettelse av kontingenter for 2014

- Enstemmig vedtak: Kontingenten beholdes på dagens nivå.
8.
Budsjett for 2013
Forslag til budsjett ble gjennomgått av Tom R. Sletta.
- Budsjettet ble vedtatt enstemmig.

9.

Valg i av representanter.

Det forelå to forslag til styre sammensetning. Årsmøtet ble enige om en kombinasjon av det
to foreliggende forlag, og styret for 2013 ser ut som følgende:
Formann: Tom Robert Sletta (gjenvalg)
Nestformann: Tom Erik Landberg (ny)
Kasserer: Franck Sommerlyst (gjenvalg)
Sekretær: Øivind Johnsen (ikke på valg)
Styremedlem: Eivind Evjen (ny)
Styremedlem: Frank Haugland (gjenvalg)
Junior representant: Willy Klette (ikke på valg)
Vararepresentant med fast møterett: Roar Bjerke ((ikke på valg)

Øivind Johnsen ble valgt til ny leder av stevne komiteen og gitt mandat til å nominere komite
medlemmer etter behov.
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Valg av revisorer:
Terje Svenkerud (gjenvalg)
Lasse Nygaard (gjenvalg)
Valg kommite:
Leder Bjørn Rosseland (ny)
Morten Jackobsen (gjenvalg)
Lasse ?? (ny)

Årsmøtet ble hevet ca 2130

Referent
Øivind Johnsen

Godkjenning av årsmøte referat:

Per Øystein Feet
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