
Vennesla pistolklubb årsmøte 2023 
Saksliste Årsmøte 

14. februar 2022 Kl. 18:00 

 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent. 
3. Velge protokollfører. 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenneinnkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle Vennesla pistolklubbs årsberetning. 
9. Behandle Vennesla pistolklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning. 
10. Behandle innkomne forslag og saker. 

Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet 2023 
Innkommet forslag fra årsmøte 2022: 
John Kvaas ønsker endring av krav til styret for å stille krav til styretsmedlemmer bland annet minimum 
medlemstid, politisk tyngde eventuelt andre kriterier for å sikre klubbens vekst og eksistens Dette kan ikke 
behandles på dette årsmøte. Nytt styre tar dette videre og utformer et forslag til neste årsmøte. 
 
Styret har hatt dette oppe til diskusjon. Vi har allerede store problemer med å få folk å stille til valg, både til 
styre og andre verv. Vi ser det derfor problematisk å sette for mange føringer for hvem som kan stille til valg. 
Vi har også NIFs lov § 2-4 (Kjønnsfordeling) og 2-5 (Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett 
mv.) vi må forholde oss til. 
Styret mener at vi bør kunne sette et krav om at en må være medlem i minimum 1.år for å kunne velges inn i 
styret eller andre verv. 
 

11. Fastsette medlemskontingent 
a. Styret foreslår å øke kontingenten til Kr 1060. 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 – Styret konstituerer seg selv (Regnskap, Banesjef, Oppman og 

Sekretær) 
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. (Alternativt iht til 
klubbens lov) 

g. Kontrollkomité (1 Leder og minimum 1 medlem) 
h. 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. 
 



Valgkomiteens innstilling til styre: 

Anders Føreland – Styreleder 
Erik Gundersen – Nestleder 

Styremedlemer: 
Willy Lunden  
Mats Gaudestad 
Jan Berntsen 
Johnny Andersen 

Varamedlem: 
John Erlend Holmer 

 
Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité: 

Geir Eriksen 
Erik Myrva 

 

Styrets innstilling til Valgkomité: 

Michael Fossum – Leder 
Jonathan Kobro – Medlem 

 

Vedlegg til sakslisten: 

Resultat2022.pdf 
Balanse2022.pdf 
Budsett2023.pdf 


