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Referat Årsmøte Oppegård SL 12.03.2019 

 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Konstituering av møtet (godkjennelse av fremmøte, valg av møteleder og referent) 

3. Beretning fra styret for år 2018, inkl. komiteer og utvalg 

4. Regnskap for 2018 

5. Revisors beretning 

6. Innkomne forslag 

7. Fastsettelse av kontingenter for 2020 

8. Budsjett for 2019 

9. Valg i følge lagets lover, og eventuelle godkjente innkomne forslag 

 

Referat: 

1. Godkjenning av innkalling 

Inkallelsen ble godkjent av årsmøtet. Det ble riktignok bemerket at sakspapirer ble lagt ut på 

hjemmesiden for sent, styret beklager dette. Ingen ville gjøre noe sak ut av det. 

 

2. Konstituering av møtet 

Hele 39 stemmeberettigede medlemmer var tilstede i klubbhuset på Kurud.  

 

Det ble valgt møteleder – Øivind Johnsen,    og referent – Thomas Granerud 

 

I etterkant av møtet er det oppdaget at det ble glemt å velge personer til å signere 

årsmøtereferatet. Styret har derfor i etterkant utpekt disse to aktive og respekterte medlemmene til 

å signere. 

- Morten Moen 

- Tom K Granerud 

 

 

3. Beretning fra styret for år 2018 

Øivind gikk gjennom Styrets årsrapport for 2018 slik den fremstår på våre hjemmesider. 

Støysaken var i fokus og i den forbindelse kom følgende kommentarer: 

- Det foregår pr nå reguleringsarbeid på Kurud skog, men ingen kjenner til forløpsplan 

- Dersom området blir omregulert og vi blir kastet ut som følge av det, er Oppegård 

Kommune (heretter OK) erstatningspliktige pga avtalebrudd. Vår avtale med OK utløper i 

2032.  I tillegg er vi ila Kurud skytebanes historie blitt tilkjent midler fra 
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Kulturdepartementet. Ved avtalebrudd før 2032 av OK, vil Kultur.dept kunne kreve 

regress fra OK.  

- Øivind informerte om at NSF nå er på banen for å bistå økonomisk til advokatutgifter i 

støysaken. Foreløpig beløp er satt til 20K NOK. 

Det ble oppdaget feil i styrets beretning under posten «NSF approberte stevner i OSL regi»: Vi 

ble gjort oppmerksomme på at det kun er blitt avholdt approberte PPC stevner i 2018. Styret 

beklager feilen. 

 

4. Regnskap for 2018 

Kasserer Franck Sommerlyst gjorde rede for regnskapet 2018 og budsjett for 2019.  Regnskapet bar 

preg av tung økonomisk belastning ifbm støydempende tiltak og advokatutgifter.   Dersom man ser  

bort i fra utgiftene til støysaken viser regnskapet en sunn drift med et overskudd på 119K NOK. 

- Det ble spurt hvorfor det er budsjettert med 0,- under stevneinntekt. Dette er pga de 

forhåpentligvis midlertidige restriksjonene vi er pålagt av Fylkesmannen å overholde, 

hvilket betyr ingen stevneaktivitet. 

Regnskapet og budjettet ble godkjent av årsmøtet. 

5. Revisors Beretning 

Se punkt 4. 

 

 

6. Innkomne forslag 

Styret mottok ett forslag til årsmøtet. Forslagsstiller er Willy Klette, forslaget i sin helhet er å finne 

på våre hjemmesider.   Overskriften på forslaget lyder som følger: 

«Fra og med 2019 skal det ikke lenger arrangeres approberte PPC stevner på Kurud skytebane»  

Willy leste opp sitt forslag. Det gikk ut på akkurat det overskriften forteller.  Forslaget er basert på 

en oppfatning om at det har blitt holdt PPC stevne med inntil 16 skyttere hver tredje lørdag gjennom 

året 2018, og at det da har blitt avfyrt enorme mengder skudd som våre naboer har klagd på. Det 

ble nevnt at vi i 2014 arrangerte EM i PPC med skyting fra torsdag t.o.m søndag og at dette har ført 

til mye klaging. En annen problemstilling Willy la frem er at PPC skyttere ikke står bak den røde 

sperrelinja når de skyter pga barrikadeskyting tvinger dem frem til taksøylene. Willy mener med 

dette at det er i hovedsak PPC som er årsaken til meste av støyklagene vi har hatt de siste år. 

- Morten A Johansen hadde gått tilbake i resultatlister og funnet ut at det har blitt holdt ni 

stykk lørdags PPC stevner (En i måneden untatt juni, juli og august). Dessuten har 

oppmøtet vært labert i forhold til tidligere år.  Frekvens på stevner og antall skudd 

gjennom 2018 stemmer altså ikke med anslaget fra forslagsstiller. Det har også vært 

holdt approberte torsdagsstevner i PPC, men de har hatt minimal deltakelse, fler har til 

og med blitt avlyst pga ingen oppmøtte. 

- Odd Klægstad hadde i forbindelse med forslaget til Willy et skriv han leste opp for 

årsmøtet hvor han ga støtte til forslaget til Willy. I tillegg hadde Odd flere forslag til 

videre endringer på Kurud. Disse endringene var ønsket for å kunne komme i en dialog 

med OK, og for å forhåpentligvis kunne opprettholde noen tilbud til klubbens 

medllemmer etter at avtalen med OK går ut i 2032. Forslagene til endringer var blant 
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annet å ha PPC aktivitet og øvrig stevneaktivitet i vinterhalvåret, flytte skillevegger for å 

bedre støydemping, mere isolasjon på standplass, all grovkalibret skyting skal foregå fra 

50 meters bane. Av approberte stevner var det ønskelig å holde to av hver gren i året, 

dvs to stykk feltstevner, en tidlig vår og en sen høst, det somme for PPC, 

baneprogrammer og fripistol. 

- En kommentar fra sidelinjen: Et medlem kunne fortelle utifra egen erfaring etter 

krangling med OK ifbm med utbygging ved Myrvoll, at det å ha en dialog med Oppegård 

Kommune er svært urealistisk.  

- Tom E Landberg presenterte et innspill til Willys forslag. Som tidligere PPC skytter (ikke 

skutt ppc på et par år, fokus på felt nå) vil han forsvare PPC. PPC ligger som egen gren 

innunder NSF på lik linje med de andre grener vi praktiserer i klubben. En diskusjon om 

hvilke NSF grener vi skal tillate i klubben vil bare skape intern splid. Realiteten er at all 

skyting er under press. Beboerne på Greverud hører ikke forskjell på om det skytes PPC 

eller Felt, skudd er skudd, de hører det smeller og da blir klaging.  Eksempler på andre 

stevner enn PPC som har høstet klager er Vårfelten 2015 som uheldigvis falt på samme 

helg som flere konfirmasjoner. Tirsdagsfelten har også vært under press da det har vært 

en oppfatning av at vi skøyt ute i felten og ikke på 50 m standplassen hvor vi faktisk 

skøyt. Naboer har til og med møtt opp for å stoppe tirsdagfelten. 

- Det ble diskusjoner frem og tilbake mellom de som var uenige om ovenstående punkter. 

For å unngå å virke partisk i en eventuell gjengivelse av diskusjonen unnlater jeg å 

utdype dette nærmere. Dessuten anser jeg dette å være irrelevant for selve 

møtereferatet. 

- Det ble snakket om haglebanen og om at OJFF prøvde seg på en mykere tilnærming 

ovenfor OK gjennom konfliktperioden. OK kom med lovnader, OJFF var 

samarbeidsvillige, det resulterte i at banen ble stengt for godt.  Når OSL har vært i møter 

med kommunen har de kun bedt oss om å redusere aktivitet. De har ikke tilbydt oss noe. 

Ingen hjelp til å redusere støy. 

- Medlemmer kommenterte at vi nå må forsvare hele klubben uavhengig av gren. Vi er 

alle skyttere tilknytta NSF, så lenge vi opererer inennfor regelverket må vi stå sammen 

som en klubb og forsvare oss. 

Vi går til avstemning, det ble bedt om skriftlig avstemning hvilket vi gjorde etter en fem 

minutters pause.  Det ble delt ut lapper og hvert medlem skrev alternativene «FOR» eller 

«MOT» forslaget til Willy. 

Opptelling i plenum viste 30 stemmer mot forslaget og 8 for. I tillegg kom 1 blank stemme, 

men den ansees som ikke avgitt stemme i hht lovnormen for idrettslag § 16. Totalt 38 

tellende stemmer.  

Forslaget ble med andre ord nedstemt. 

7. Fastsettelse av kontingenter for 2020                                                                                           

Kontingentene ble foreslått å videreføre fra foregående år uten endring. Ingen innspill eller 

innsigelser.  Godkjent uten endring 
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8. Budsjett 2019                                                                                                                                                        

Se punkt 4. 
 

9. Valg i følge lagets lover 
 

Styret foreslo et styre slik det fremstår i oversikten under. Bestående av de samme som forrige 

runde, i tillegg til et nytt styremedlem med ansvar for støysaken, Tom Erik Landberg. 
 

 

 

Nestleder Lars Siggerud, Kasserer Franck Sommerlyst og Styremedlem Frank Haugland ble valgt inn 

av årsmøtet for to nye år.  Tom E Landberg ble valgt inn for to år som styremedlem med ansvar for 

støysaken. De tre øvrige medlemmene er på valg neste år. 

 

Valgkomitè 

Styret ba årsmøtet om forslag til kandidater til valgkomitèen.  Da ingen hadde noen forslag og ingen 

meldte seg, ga årsmøtet sin tillit til at styret selv håndterer valgkomitèjobben. 

 

 

Thomas Granerud 

 

 

 

 

 

Morten Moen       Tom K Granerud 

       Sign.                  Sign. 


