Referat fra årsmøtet i KPK
Onsdag 12.februar 2014 i Idrettens Hus, Kristiansand
24 personer til stede på møtet.

Agenda:
1. Innkallingen godkjent.
2. Sakslisten godkjent
3. Harald Schjelderup valgt til ordstyrer, og Kristin Bakka til referent.
4. Ingvild Pedersen og Jan Vidar Susort valgt til å underskrive protokollen.
5. Årsberetning skal skrives og legges ut til medlemmene. Sendes kretsen, og henges opp i
hallen. Publiseres på hjemmesiden.
6. Regnskap tatt til etterretning.
7. Budsjett for 2014. Sjekke høyrentekonto. Budsjett i balanse etter ønske fra idrettsrådet.
Godkjent.
8. Fastsetting av ny kontingent:
Kretsen og forbund skal ha 85 kroner mer fra 2014. Klubbens kontingent økes fra 600 til 700
kroner. 23 stemmer for dette.
9. Klubbens lover omkring familiemedlemskap må sjekkes. Ut fra forslaget stemmes dersom det
ut fra gjeldende lov er tillatt. 700 kroner for hovedmedlem, 50 % for familiemedlem.
Juniorer betaler vanlig junioravgift. Enstemmig vedtatt.
10. Valg av nytt styre:
Roald Stallemo på vegne av valgkomiteen.
Kandidatene til nytt styre ble presentert.
Samtlige valgt ved akklamasjon.

Styret for 2014 består av:
Leder: Kristin Bakka
Nestleder: Harald Schjelderup
Kasserer: Jens Christian Jepsen
Oppmann: Rune Pedersen
Banemester: Pål Supersaxo
Sekretær: Gro Koveland
Styremedlem: Preben Bakken
1. vara: Jan Vidar Susort
2. vara: Hans Schjelderup

Valgkomiteen:
1. Roald Stallemo
2. Jochen Lauw
3. Øystein Kristoffersen
Revisorer:
Kjetil Andersen og Roy Erik Johansen
12. Forslag
a) Undersøke betalingsterminal kostnader. Det vil gjøre det enklere ved salg av artikler i
klubben, samt til stevnepåmeldinger.

Status Farvannet.
Harald Schjelderup redegjorde for status.
Anbud på strøm og grøfter mangler til budsjettet. Kommunen må ha hele budsjettet inne før vi kan
starte med dugnad på Farvannet.
KPK ønsker en 50 m bane og to 25 m baner.
40 skiver totalt.

KPK er ikke enige med KGP. KGP ønsker bane for dynamisk skyting. Dette innebærer 6-7 buer med
voller. Det ønsker ikke KPK å bruke penger på.
Samarbeidet må være tett inntil vi har fått alle formaliteter i orden. Siden kan vi se hva som er mest
hensiktsmessig å gjøre.
Oppholdsrom og standplasser er tegnet inn på plantegningene.
KPK ønsker etappevis bygging av bane og oppholdsrom. Det viktigste er å få på plass voller og
standplasser.
Samarbeidet med KGP er litt vanskelig i denne saken.
Årsmøtet hevet klokka 20:00.

Referent: Kristin Bakka

Signatur: Jan Vidar Susort
Ingvil Pedersen

