Referat fra årsmøtet i Kristiansand Pistolklubb
10.2.12

Antall fremmøtte: 18.
Klubbens leder ønsket velkommen til årsmøte for 2011.
Sak 1. Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent, men det ble gjort oppmerksom på at kunngjøringen i avisen
inneholdt feil årstall. Dette må vi passe på at ikke skjer neste år.
Sak 2. Godkjenning av sakslisten.
Sakslisten ble godkjent.
Sak 3. Valg av dirigent og referent.
Jens Chr. Jepsen ble valgt til årsmøtedirigent og Kristin Bakka til referent.
Sak 4. Årsberetning for 2011.
Sekretæren leste årsberetningen. Denne ble tatt til etterretning.
Det ble stilt spørsmål om størrelsen på beløpet som klubben betaler for å leie banen til
BLSSL på Flakke Loner.
Et medlem etterspurte også hvordan klubben ivaretar sine interesser når det gjelder
utbyggingen på Farvannet.
Hvem var vår deltaker på i Oppdal? Dette var ikke nevnt i årsberetningen, men ble opplyst
på møtet. Det nevnes at det var Jarl-Edvind Edvardsen.
Spørsmålene ble besvart av klubbens leder.
Sak 5. Regnskap i revidert stand.
Et par poster i regnskapet ble spesielt nevnt. Det gjaldt en diversepost der vi har hatt utgifter
til en del klubbeffekter (tøy) og innkjøp av pølsekoker til bruk på stevner etc.
Noen skyttere har falt ut av premielista. Derfor vil utgiftene til premier øke med 3-4000
kroner i forhold til det som kommer fram i regnskapet.
Det er også en sak for seg at regninger fra kretsen kommer veldig seint.
Det nevnes fra klubbens medlemmer at det er mulig å bruke et billigere webhotell for
klubbens hjemmeside.
Styret sjekker ut dette.

Sak 6. Budsjett.
Budsjettet er i balanse, og tas til etterretning. Ingen kommentarer.

Sak 7. Innkomne forslag.
Ingen skriftlige forslag er innkommet.
Det ble muntlig fremmet en sak om at det er stort trykk i Gimlehallen på tirsdager og
torsdager med folk som vil skyte. Dette medfører mye venting. Styret tar opp saken og
finner ut om det er mulig å lage greie løsninger.

Sak 8. Valg av nytt styre.
Valgkomiteens innstilling:
Leder: Roy Baumann – gjenvalgt for ett år ved akklamasjon
Sekretær: Kristin Bakka – valgt for to år ved akklamasjon
Oppmann: Jarl-Edvind Edvardsen – valgt for to år ved akklamasjon
Styremedlem: Jochen Lauw – valgt for ett år ved akklamasjon
Varamedlemmer: Elise Baumann og Hans Schjelderup – valgt for ett år ved akklamasjon

Styret for 2012 ser da slik ut:
•

Leder: Roy Baumann

•
•
•
•
•
•
•
•

Nestleder: Harald Schjelderup
Sekretær: Kristin Bakka
Kasserer: Jens Chr. Jepsen
Oppmann: Jarl-Edvind Edvardsen
Banemester: Trond-Arild Nodeland
Styremedlem: Jochen Lauw
Varamedlem: Elise Baumann
Varamedlem: Hans H. Schjelderup

Sak 9: Valg av revisor.
Revisor: Roy Erik Johansen
Vara: Kjetil Andersen
Sak 10: Valg av representanter til ting/årsmøte i VASK.
Styret har mandat til å velge representantene.
Sak 11: Valg av valgkomite.
Valgkomite: Roald Stallemo.
Kristin Bakka ble også valgt, men det strider mot statuttene at et medlem av
styret kan sitte i valgkomiteen. Her må finnes et nytt medlem til valgkomiteen.

Referent: Kristin Bakka

