
 

Årsmøte 2016, Bjørkelangen Pistolklubb 

Agenda, årsmøte 

1. Innkalling  

2. Valg av ordstyrer 

3. Underskrift protokoll  

4. Valg av referent 

5. Årsberetning 2015 

6. Regnskap  

7. Innsendte forslag  

8. Valg av styremedlemmer 

9. Årskontingent 

 

1: Innkalling 

Godkjenne innkalling 

Innkalling godkjent. 

2: Valg av ordstyrer 

Ordstyrer er: Kenneth Napstad   

3: Underskrift protokoll 

To personer skriver under protokoll:  



Jesper Maj Larsen 

Roy-Inge Nysted 

4: Valg av referent 

Referent: Joakim Gulbrandsen 

5: Årsberetning 2015 

Kenneth informerer. 

«Styret i 2015 har bestått av: 

Formann, Kenneth Napstad 

Nestleder Henrik Strengen 

Sekretær Joakim Gulbrandsen 

Kasserer Roger Severinsen 

Styremedlem 1 Jens Odden 

Styremedlem 2 Roy-Inge Nysted 

Pistolklubben har i året 2015 holdt 2 feltstevner, ett på våren og ett 

på høsten. Noen store dugnader har ikke vært behov for, men det 

har vært holdt 2 mindre dugnader i 2015. Klubben har startet på 

fornyelsen av klubbvåpen, og har i året som gikk kjøpt inn 3 helt nye 

våpen av merke Ruger MK3 i kaliber .22LR. Disse samt de gamle 

våpnene er i de beste hender av klubbens meget kyndige og 

omsorgsfulle våpenansvarlige. 

Det er blitt avholdt flere sikkerhetskurs for nye skyttere/medlemmer, 

disse kursene er fortsatt populære og for det meste overbooket. 

Klubben er i stadig forandring og nye medlemmer kommer til mens 

noen faller ifra. Dog synes medlemstallet og være stabilt rundt 200 

+\- 10 stykker. Ellers ser året 2015 ut til å ha fortonet seg som 

tidligere år uten de helt store forandringer. 

 

For styret, Kenneth Napstad.» 



6: Regnskap 

Roger legger frem regnskap for 2015, og budsjett 2016 

Det reageres på at regnskapet går i minus på nesten 2500kr, og at det 

ikke finnes bilag på sikkerhetskurs. Det diskuteres rundt dette, og 

kursholder gjør klarhet i hvordan kursavgiftene håndteres. 

Pengene har blitt overlevert, men bilagene mangler. Dette skal 

endres på i fremtidige kurs, og en løsning skal utarbeides. 

Regnskap blir etter mye misforståelser hit og dit godkjent, men det 

blir oppfordret at nytt styre lager vedtekter/statutter til hvordan 

kasserers arbeid skal gjennomføres. 

7: Innsendte forslag 

Ingen 

8: Valg av styremedlemmer 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder av valgkomitéen legger frem: 

Formann: Thomas Magnussen 

Nestleder:  

Sekretær: Henrik Strengen 

Kasserer: Henriette Cecilie Førrisdahl 

Styremedlem 1, våpenansvarlig: Jens Odden 

Styremedlem 2, materiellansvarlig: Roy-Inge Nysted 

Alle forslag blir valgt inn som styremedlemmer. 

9: Årskontingent 

Årets kontingent er på 850kr. Øke i 2017, eller beholde samme nivå? 

Kontingenten holdes på kr 850,- 


