
Vennesla pistolklubb årsmøte 2022 
Årsmøte, 15. februar 2022 - Kl. 18:00 

 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

21 medlemmer til stede. Alle er stemmeberettigete. 

 

2. Velge dirigent. 

Erik Gundersen valgt som dirigent 

 

3. Velge protokollfører.  

Erik Myrva fører protokoll. 

  

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

Stein Skomsø og Erik Nordahl Pedersen underskriver protokollen. 

 

 5. Godkjenne innkallingen. 

Innkalling godkjent, ingen innsigelser. 

 

 6. Godkjenne saklisten.  

Saksliste godkjent ingen innsigelser. 

 

7. Godkjenne forretningsorden.  

Gjennomgang av forretningsordenen.  
Årsmøte godkjente enstemmig forretningsordenen. 

 

8. Behandle Vennesla pistolklubbs årsberetning.  

Styret fremla årsberetningen. Se Vedlegg. 

 



9. Behandle Vennesla pistolklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning, 
kontrollutvalgets beretning.  

Se vedlegg for regnskap. 
Reduksjon i medlemmer og økte utgifter til strøm samt større investeringer på bygningsmassen gjør 
at regnskapet viser et svakt overskudd. Likviditeten er god. Regnskapet viser en god drift. Ingen 
innvendinger fra årsmøtet på fremlagt regnskap for 2021. 

 

10. Behandle innkomne forslag og saker. Det er ikke kommet inn forslag til 
årsmøtet  
 
Det er Ingen innmeldte forslag. 
 
John Kaas ønsker endring av krav til styret for å stille krav til styrets medlemmer blant annet 
minimum medlemstid, politisk tyngde eventuelt andre kriterier for å sikre klubbens vekst og 
eksistens Dette kan ikke behandles på dette årsmøtet nytt styre tar dette videre og utformer et 
forslag til neste årsmøte.  
 

11. Fastsette medlemskontingent 

 a) Styret foreslår å øke kontingenten til Kr 990. Dette tilsvarer økningen i konsumprisindeksen og 
gjør at klubben opprettholder kjøpekraften. 

Enstemmig vedtatt. 

 

12. Vedta Vennesla pistolklubbs budsjett.  
 
Investering i bygningsmasse samt og drift blir de største utgiftspostene. Det må tas høyde for økte 
strømutgifter og materialkostnader. 
Budsjett for 2022 ble gjennomgått, se vedlegg. 
Budsjettet ble vedtatt uten motsigelser. 
 

13. Styrevalg: 

 a) Styreleder 

Anders Føreland – innstilt av valgkomiteen   
Valgt ved akklamasjon 

 b) Nestleder  

Erik Gundersen – Innstilt av valgkomiteen 
Sven Persson - Benkeforslag 

Skriftlig valg gjennomført. 

 



Resultat: 

Sven Persson: 6 
Erik Gundersen 14 
Blank: 1  

Erik Gundersen er gjenvalgt som nestleder. 

 

c) Styremedlemmer, 2 medlemmer.  

Geir Eriksen – Innstilt av valgkomiteen 
 Willy Lunden – Innstilt av valgkomiteen 

Valgt ved akklamasjon 

d) Varamedlem til styret  

John Erlend Holmer – Innstilt av valgkomiteen 

Valgt ved akklamasjon 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Vennesla pistolklubb har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. (Vest-Agder 
skytterkrets og Vennesla idrettsråd) 

Styret av gis fullmakt til å oppnevne representanter. 
Enstemmig vedtatt. 

 f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem  

Styrets forslag til valgkomiteen: 

Michael Sandvik Fossum 
 Jonathan Fredriksen Kobro 

Vedtatt ved akklamasjon 

g) Eventuelt øvrige valg i henhold til Vennesla pistolklubbs organisasjonsplan.  

 Ingen valg i år. 

 

 

Vennesla, 15. februar 2022 

 

 

 

____________[SIGNERT]________________                  ____________[SIGNERT]_______________ 

Stein Olaf Breivik Skomsø       Erik Nordahl Pedersen 



Vennesla pistolklubb årsmøte 2022 

Saksliste 
Digitalt årsmøte, 15. februar 2022 - Kl. 18:00 

 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle Vennesla pistolklubbs årsberetning. 

9. Behandle Vennesla pistolklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning. 

10. Behandle innkomne forslag og saker. 

 Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet  

11. Fastsette medlemskontingent  

 a) Styret foreslår å øke kontingenten til Kr 990. Dette tilsvarer økningen i 

konsumprisindeksen og gjør at klubben opprettholder kjøpekraften. 

12. Vedta Vennesla pistolklubbs budsjett. 

13. Foreta følgende valg: 

a) Styreleder 

b) Nestleder 

c) Styremedlemmer, 2 medlemmer. 

d) Varamedlem til styret 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Vennesla 

pistolklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene. (Vest-Agder skytterkrets og Vennesla idrettsråd) 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

g) Eventuelt øvrige valg i henhold til Vennesla pistolklubbs 

organisasjonsplan. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 

varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 

Valgkomitéens innstilling: 

Styrets leder:   Anders Føreland (1 år) 

Styrets nestleder: Erik Gundersen  (1 år) 

Styremedlemmer: Geir Eriksen  (1 år) 

   Willy Lunden  (1 år) 

Varamedlem:  John Erlend Holmer (1 år) 



Kontonr Tekst 2022
3100 Medlemskontigent -190000
3110 Ammo salg -30000
3115 Kiosk salg -10000
3120 Inntekt stevener -8000
3130 Sikkerhetskurs -9000
3140 Sosial bedrifter/grupper
3150 Div inntekt -5000
3160 Salg av tøy/utstyr -2000
3170 Grasrota Norsk Tipping -18000
3180 Momskomp -19000
3190 Sponsorinntekt
3199 motkonto

SUM DRIFTSINNTEKTER -291000
4100 Krets/Forbundskontigent 92000
4110 Inkjøp Kiosk 4000
4150 Kjøp Ammo 15000
4160 Kjøp av tøy/utstyr for salg 1200
4170 innkjøp Greven 8000
4180 Lagpåmelding 3000

Sum direkte kostander 123200
6300 Leie lokaler 2000
6340 Strømutgifter 25000
6390 Annen kostnad lokaler 2000
6490 Annen leiekostnad
6540 Inventar/utstyr 12000
6550 Driftsmateriale 20000
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger 45000
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 25000
6860 Kurs 2000
6940 Porto
7100 Kjøring 6000
7140 Mat/kaffe/div bevertning 14000
7420 Gaver, fradragsberettiget 2000
7500 Forsikringspremie 5500
7770 Bank og kortgebyrer 1400
7772 Gebyrer Buypass (medlemskont) 4000
7775 Izettle/vipps Gebyrer 1000

Sum Andre driftskostnader 166900
SUM DRIFTSKOSTNADER 290100
DRIFTSRESULTAT -900

8050 Renteinntekt -1000
ÅRSRESULTAT -1900

Budsjettforslag 2022



Resultatregnskap 2021
Kontonr Tekst 2021 2020 Endring

3100 Medlemskontigent -182480 -209705 27225
3110 Ammo salg -8570 -12900 4330
3115 Kiosk salg -2510 -3872 1362
3120 Inntekt stevener -9250 -3450 -5800
3130 Sikkerhetskurs -3000 -6000 3000
3150 Div inntekt -19496 -792 -18704
3155 Nøkkel ny lås utebanen -600 -1300 700
3160 Salg av tøy/utstyr -2549 -11981 9432
3170 Grasrota Norsk Tipping -18364 -20397 2032
3180 Momskomp -22675 -16248 -6427
3190 Sponsorinntekt 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER -269494 -286645 17150
4100 Krets/Forbundskontigent 91590 81700 9890
4110 Inkjøp Kiosk 3062 4625 -1562
4150 Kjøp Ammo 0 765 -765
4160 Kjøp av tøy/utstyr for salg 1872 13601 -11729
4170 innkjøp Stevner/Greven 657 264 393
4180 Lagpåmelding 450 1200 -750

Sum direkte kostander 97631 102155 -4523
6300 Leie lokaler 1780 1869 -89
6340 Strømutgifter 29960 21759 8201
6390 Annen kostnad lokaler 5771 2177 3594
6540 Inventar/utstyr 13449 10054 3395
6550 Driftsmateriale 14047 31246 -17199
6600 Rep. og vedlikehold bygninger 22521 17646 4875
6620 Rep. og vedlikehold utstyr 40331 22155 18176
6790 Advokatbistand 9750 9842 -92
6860 Kurs 2286 0 2286
6940 Porto 234 315 -81
7100 Kjøring/Biletter messe 4000 6830 -2830
7140 Mat/kaffe/div bevertning 7324 13957 -6633
7420 Gaver, fradragsberettiget 0 569 -569
7500 Forsikringspremie 5188 4978 210
7770 Bank og kortgebyrer 781 709 71
7771 Purregebyrer/renter 37 969 -932
7772 Gebyrer Buypass 3232 3354 -122
7776 Vipps Gebyrer 427 538 -110

Sum Andre driftskostnader 161118 148967 12151
SUM DRIFTSKOSTNADER 258749 251122 7628
DRIFTSRESULTAT -10745 -35523 24778

8050 Renteinntekt -149 -387 238

ÅRSRESULTAT -10894 -35910 25016



Balanse 2020
Kontonr Tekst Pr 31.12.2021 Pr 31.12.2020

1900 Kontanter 16148 16148
1905 Premiepenger -6161 -23306
1907 Vipps 15 0
1908 Depositum nøkler -4600 -3400
1910 Plasseringskonto 31001213124 291335 191187
1920 Medlemskonto 31001213132 86908 162123
1930 Brukskonto 31001213140 61398 68810

SUM EIENDELER 445043 411562
2040 Fond elektroniske skiver -50000 -50000
2050 Annen egenkapital -340440 -340440

Sum Annen egenkapital -390440 -390440
Overført resultat -10895
Sum opptjent egenkapital -401335 -390440
SUM EGENKAPITAL -401335 -390440

2410 Leverandørgjeld -43709 -21121
SUM GJELD -43709
SUM EGENKAPITAL OG GJELD -445043 -411561



Vennesla pistolklubb 
Årsmelding 2022 

 
 
Styret for 2021 har bestått av Oppmann Mats Gaudestad, Banemester Geir Eriksen, Kasserer 
Willy Lunden, nestleder Erik Gundersen, styreleder Anders Føreland og sekretær Erik Myrva.  
Styret har siden det ble valgt hatt 5 styremøter. Referat fra disse styremøtene legges 
tilgjengelig for medlemmene på klubbens facebookside. 
 

• Coronaen og smittesituasjonen har påvirket klubben mye de siste årene.  
Smittevernstiltakene har i perioder gjort at vi ikke har kunnet tilby medlemmene 
organiser trening. Det har vært samme situasjon for mange idrettslag i Norge. Vi tror 
klubben har mistet medlemmer på grunn av reduksjonene i treningstilbud. Styret håper 
at dette bedrer seg i 2022 og at tiden fremover vil bli som normalt. Vi ser nå at de aller 
fleste restriksjoner er fjernet, og håper at det ikke blir nødvendig å gjeninnføre noen av 
dem. Klubben har nå 211 medlemmer. 

• Klubben kjører sikkerhetskurs med ujevne mellomrom. Det er fortsatt jevn pågang av 
nye medlemmer. I snitt mister vi like mange medlemmer som vi får nye, så netto 
økningen i klubben er liten eller ingen. Vi er likevel glade for at stadig nye 
medlemmer får øynene opp for sporten. 

• Treningene tirsdag har startet opp igjen. Det er godt belegg og ofte fullt hver gang. 
Styret ønsker at de som har egne våpen forsøker å legge flere treninger til torsdagene 
for å frigjøre kapasitet på tirsdagene. Det er nå elektroniske låser på dørene både på 
utebanen og til tunellen. De av medlemmene som ønsker å trene utenom treningstider 
kan ringe til et styremedlem som igjen kan åpne døren for dem. 

• Vennesla pistolklubb klarte å arrangere noen stevner i 2021. Greven ble avlyst, men 
klubben klarte å arrangere sitt eget feltstevne. Det er første gang at Vennesla 
pistolklubb har gjort det. Bra jobba av de som arrangerte!  I tillegg ble det arrangert tre 
doble Norgesfeltstevner. Dette er med å gir klubben inntekt, og er med å sette 
Vennesla pistolklubb på kartet. 

• Klubbens Facebook-side er levende. Den brukes til booking av treningstid og til 
spørsmål og informasjon av forskjellig slag. Vi rydder i den jevnlig for å prøve å holde 
den så aktuell som mulig. 

• Styret vil også minne om at vi nå er registrert i Brønnøysundregisteret og har eget 
organisasjonsnummer. Det betyr blant annet at vi kan motta grasrotandelen fra Norsk 
Tipping og håper at flest mulig registrerer oss som deres grasrotandeslmottaker. 

• Økonomien i klubben er under kontroll. Det har vært lav aktivitet, men har brukt en 
del penger på vedlikehold. Klubben har kontroll på økonomien. Vi har gjort viktige 
investeringer de siste årene, og det har kostet. Det har i tillegg vært svært dyr strøm i 
det siste. Dette har medført at klubben har fått mye større strømregning enn 
budsjettert. 

• Stevnestyringsutstyret på utebanen er reparert. Det er bland de større kostnadene vi har 
hatt siste år. Vi har nå fått en fullt funksjonell skytebane og er i stand til å kjøre alle 
offisielle skyteprogrammer. 

• Noen sportslige høydepunkter for klubben i 2021: 
o Gullplakett i KM lag, finfelt. Erik G, Mats og Kurt 
o Gullplakett i KM lag, grovfelt, Erik G., Mats og Kurt 



o Individuell gull i KM grov til Erik G. 
o Individuell bronse i KM grov til Kurt 
o  

• Styret takker alle medlemmer for året som gikk og ønsker lykke til i 2022! 
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