Referat fra årsmøtet i Kristiansand Pistolklubb 2012
Sted: Club 21, Caledonien Hotell
Dato: 130213
Antall fremmøtte: 30

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakslisten
Valg av dirigent og referent
Årsberetning
Regnskap i revidert stand
Budsjett til vedtak
Innkomne forslag
Valg av nytt styre
Valg av revisor
Valg av representanter til ting
Valg av valgkomite
Eventuelt
a. Diverse spørsmål fra årsmøtet som styret redegjør for

Kvelden ble innledet vet at leder Roy Baumann ønsket velkommen til årsmøtet.
Han gikk gjennom sakslisten punkt 1, 2 og 3. Deretter ga han ordet til kveldens møteleder.
1. Innkallingen ble godkjent.
2. Sakslisten ble godkjent med følgende tillegg:
a. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
b. Fastsettelse av kontingent
3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen:
a. Jens Christian Jepsen valgt til møteleder
b. Kristin Bakka valgt til referent
c. Tone Østreng og Torstein Koveland valt til å underskrive protokollen
4. Sekretæren leste årsberetningen. Se eget vedlegg. Ingen kommentarer til denne.
5. Regnskap i revidert stand. Regnskapet er flott, og klubben har grei økonomi.
Kasserer redegjorde for momstilbakeføring, og for inntektene som klubben har når
nybegynnerkurs arrangeres. Det ble også redegjort for reisestøtten som de meste aktive
skytterne mottar når de deltar på stevner. Skyttere som har mer enn ti starter gjennom året
mottar litt støtte, fra 200 til 1500 kroner.

Klubben har en del penger stående på en sparekonto. Årsmøtet oppfordret styret til å undersøke
mulighetene for plassering av disse midlene på en konto med høyere renter. Dette vil bli gjort.
På grunn av klubbens gode økonomi vil medlemskontingenten forbli uendret på 600 kroner. Av
disse går 290 kroner til forbund og krets, 310 går direkte til driften av klubben.
Styrehonorarene er også uendret. Disse varierer fra 1000 til 3000 kroner per år avhengig av verv.

6. Budsjett til vedtak.
Målet er å ha et budsjett som er i balanse, og styret ønsket innspill til budsjettet.
Forslag: Øke reisestøtten.
Innkjøp av skivemateriell kan dette året reduseres med 10 000 kroner fordi vi har godt med materiell
liggende til våre stevner og den daglige driften. Da kan reisestøtten økes med 10 000 kroner, til
20 000.
Budsjettet ble vedtatt.
7. Ingen innkomne forslag til behandling.
8. Valg av nytt styre.
Disse ble valgt:
Leder: Roy Baumann – gjenvalgt
Nestleder: Harald Schjelderup – gjenvalgt
Kasserer: Jens Christian Jepsen – gjenvalgt
Banemester: Trond Arild Nodeland – gjenvalgt etter kampvotering mot Pål Supersaxo, 22 -8
stemmer. Valgt for ett år for å komme «i takt» med styrets sammensetning.
Styremedlem: Ingunn Edvardsen
Varamedlem 1: Tone Østreng
Varamedlem 2: Hans Schjelderup

9. Valg av revisor.
Kjetil Andersen
Roy Erik Johansen

10. Valg av representanter til årsmøtet i VASK 3.april.

KPK kan stille med fem representanter.
Foreløpig er det Trygve Grøsland, Trond Arild Nodeland og Jarl-Edvind Edvardsen som drar. To ledige
plasser for andre som er interessert.
11. Valg av valgkomite
a. Roald Stallemo – gjenvalgt
b. Jochen Lauw
c. Pål Supersaxo
Etter valgene tok årsmøtet pause.

12. Eventuelt.
Styret svarte på spørsmål fra årsmøtet.
a) Det er ønskelig at det er skyteleder i hallen på tirdager utover klokka 1900 for tilgang til
nøkler og materiell. Dette ønsker styret å imøtekomme, og ser på vaktlistene.
b) Farvannet skytebane.
a. Hvor står saken i dag?
Roy kunne redegjøre om dette. Tegninger til klubbhus ved standplass ble oversendt kommunen i uke
6. Området er ikke regulert for bygning, og må derfor omreguleres av kommunen som ikke hadde
tenkt seg at pistolklubbene trengte eget bygg. Der står saken i dag, og vi avventer at kommunen skal
komme med sitt utspill. Uten muligheten for bygg ved standplass, er det lite interessant med
skytebane på Farvannet. Skytebanen skal også holde internasjonale mål.
Økonomien rundt skyteanlegget må vi komme tilbake til når vi vet om det blir bygging, men man ser
for seg at det må nedsettes en prosjektgruppe fra klubben når planene er godkjente. Det vil bli en del
dugnad, og det forventes at klubbens medlemmer bidrar.
Når det gjelder tilgangen til skyteanlegget blir det ikke forskjellsbehandling for de som har vært med
på dugnad kontra de som ikke har vært med.
c) Gimlehallen. Hvem har tilgang til hallen, og hvordan blir dette ordnet framover?
a. Alle klubbens medlemmer skal ha tilgang til Gimlehallen i oppsatte treningstider.
Styre skal utarbeide bedre retningslinjer for hallen, og det vil legges ut info på
klubbens hjemmeside. Det ser ut for at klubben kan disponere hallen på lørdager
også, fra 0900 til 1600, og det vil også bli annonsert på hjemmesiden når alt er klart.
Det planlegges også flere stevner i hallen på lørdager.
b. Terminlistene for Aust-Agder og Vest-Agder henges opp i Gimlehallen slik at folk kan
ta den med seg,
c. Alle skyteaktiviteter i Gimlehallen skal loggføres. Styret jobber med å få i stand en
god måte å gjøre dette på. Det skal alltid være en ansvarlig skyteleder i hallen.
d. Gimlehallen er uten vaktmester, og derfor betaler ikke klubben lenger leie for å
bruke hallen i helgene. Etter hvert vil vi sannsynligvis også kunne bruke hallen i
skoleferiene.

d) Flakke Loner
a. Mulighet for midlertidig lagerplass for medlemmenes skytemateriell.
Politiet skal ut av den boden som KPK disponerer. Da blir det bedre plass for oppbevaring
av materiell. Vi må komme tilbake til hvordan ting praktisk kan gjennomføres.
b. Leieavtalen ved ny skytebane.
Om leieavtalen skal avsluttes dersom det kommer ny skytebane på Farvannet, det må vi
ta stilling til når den tid kommer.
c. Er det riktig at man som KPK’er ikke kan skyte på stevnene på søndager dersom man
ikke er med på dugnad på lørdagen?
Nei, dette er ikke riktig. Man kan skyte stevner selv om man ikke kan delta på dugnad!
Merk likevel at dugnad på stevner er med i betraktningen rundt deltakelse i NM.

e) Info om salg av diverse til klubbens medlemmer på hjemmesiden.
a. Hjemmesiden vil bli oppdatert på skytemateriell (skiver og lapper) som klubbens
medlemmer kan få kjøpt.
b. Salg av ammo foregår gjennom klubbens leder, og medlemmene kan kontakte han
på telefon. Styret ønsker ikke priser mv. lagt ut på hjemmesiden.
f)

Laguttak på stevner. Hvilke kriterier ligger til grunn for å bli tatt ut på et lag?
a. Det er oppmannen som sammen med styret tar ut lagene til KM, DM og NM, og
styret ønsker å se på kriteriene og nedfelle dette skriftlig.
b. Klubben ønsker å toppe lagene, og også å stille flere lag på stevnene.

g) Forslagskasse i Gimlehallen.
a. Årsmøtet foreslo å henge oppe en forslagskasse der medlemmer kan legge
henvendelser til styret. Ellers oppfordres medlemmer til å bruke mail også.
Forslagskassen vil komme på plass om kort tid.

Referent
Kristin Bakka
_________________

Torstein Koveland

Tone Østreng

___________________

____________________

