Jørpeland Pistolklubb
(org. nr. 816 553 342)

Saksliste årsmøte for 2016
Strandahallen 6. mars 2017 kl 18.30

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Vedta idrettslagets budsjett.
7. Behandle forslag og saker.
7.1 Forslag: Flere forskjellige stevner?
Styrets vurdering: Styret stiller seg positive til flere forskjellige stevner, men dette vil kreve flere
ressurser. Vi mener at stevneaktiviteten i dag er godt tilpasset de ressurser vi har til rådighet, men
ønsker alle initiativ velkommen!
7.2 Forslag: Skal vi begynne med IPSC skyting?
Styrets vurdering: Dette er en av de strengeste formene for skyting man kan drive med i dag, og
klubben har pr i dag ikke kompetanse eller personell til å dra i gang dette på egenhånd. Om noen vil
dra i gang dette er styret positive til å se nærmere på dette.
7.3 Forslag: Har hørt at det skal bygges 100 mtr riflebane i Nordmarka. Skal vi henge oss på og flytte
Styrets vurdering: Styret mener at banen på Leite fungerer godt, og med det arbeid som legges ned i
rehabilitering av banen er det lite hensiktsmessig å flytte nå.
7.4 Forslag: Fikse opp huset på leite? Fikk standplass dørene i trynet i går pga vinden. Et par av av
låse krokene er ødelagt.
Styrets vurdering: Dette er planlagt utført i forbindelse rehabiliteringsarbeidet.
7.5 Forslag: Skyte innendørs med 9mm? Hva skal til?
Styrets vurdering: Banen i Strandahallen er godkjent for 9mm, men grunnet dårlig ventilasjon har
klubben valgt å begrense til .22 innendørs. Det vises ellers til nærmere omtale i Årsmeldingen.
7.6 Skyte dager med instruktør?
Styrets vurdering: Vil prøve å få inn dette i høstens terminliste.

7.7 Støvsuger til å ta opp tomhylser på inne banen i stranda hallen.
Styrets vurdering: Kan se på dette, men ikke innenfor årets budsjett.

8. Fastsette medlemskontingent holdes uendret som følger for 2017:
- Hoved medlem Kr 725
- Side medlem Kr 450
- Barn/Ungdom under 20 år Kr 450
9. Vedta ny lov etter mal fra Norges Idrettsforbund
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
- Ikke på valg
b) 2-5 styremedlem og 0-2 varamedlem.
- Leif Ove Voster og Tor Bernar Jensen på valg
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
- Ikke på valg
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
11. Eventuelt

