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Protokoll fra årsmøte, Tana og Varanger pistolklubb 
 
  
Dato: 18.02.2015 
Kl. 18.00  
 
Sted: Skytebanen, Nesseby oppvekstsenter 
 
Tilstede: Ronnie Halonen, Johnny-Leo Jernsletten, Roger Persson, Bård Kostamo Olsen, Odd-
Steinar Mathisen, Olav Skaar 
 
Referent: Ronnie Halonen 
 
  
 
Saksliste:  
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 2: Valg av møteleder og referent  
Sak 3: Årsmelding 2014  
Sak 4: Regnskap 2013 og 2014 
Sak 5: Fastsettelse av årsavgift 2015  
Sak 6: Mål for deltakelse på stevner sesongen 2015 
Sak 7: Valg 
Sak 8: Eventuelt 
 
 
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste  
Vedtak:  
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
  
 
Sak 2: Valg av møteleder og referent  
Forslag: 
Møteleder: Roger Persson 
Referent: Ronnie Halonen  
 
Vedtak:  
Enstemmig vedtatt.  
 
  
Sak 3: Årsmelding 2014  
Roger Persson leste opp styrets årsmelding. Aktivitetsnivået i klubben har vært stigende i 2014 med 
17 betalende medlemmer. Det har vært trening på banen i Varangerbotn hele vår- og høstsesongen 
2014. Medlemmene har også deltatt på flere stevner i og utenfor klubben i 2014. 
 
Vedtak:  
Årsmelding for 2013 enstemmig vedtatt med innkommet merknad.  
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Sak 4: Regnskap 2014 
Kasserer gjennomgikk hovedtallene for 2013 og 2014. Regnskapet for 2013 ble også behandlet på 
årsmøtet siden eiendelene til klubben er tatt ut av balansen i henhold til reglene i NIF. I tillegg 
hadde vi fått regnskapet revidert. 
 
Klubben gikk med NOK 6.803,19 i overskudd i 2014. Inntekter ved årsavgift, salg av skivemateriell 
og skudd mens utgiftene er i all hovedsak knyttet til service/oppgradering av vendeanlegget og 
innkjøp av en pistol. 
 
Klippekort for skivemateriell og skudd fungerer tilfredsstillende. I 2015 tester styret ut en ordning 
hvor startkontingent betales i ettertid direkte til nettbank. Dette for å lunne avvikle kassen på 
permanent basis. 
 
Det ble fremmet forslag om å utarbeide en inventarliste for klubben. Dette vil synliggjøre klubbens 
eiendeler på en god måte. Kasserer utarbeider en slik liste og den legges ved regnskapet til neste 
årsmøte. 
 
 
Vedtak: 
Regnskap for 2013 og 2014 godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 5: Fastsettelse av årsavgift 2015  
Det ble en del diskusjon knyttet til forslaget om å øke kontingenten til NOK 800. Årsmøtet mente 
at dette var en av de få mulighetene som vi har til å øke klubbens økonomiske reserver på. 
Alternativt kunne vi øke prisen på skudd og skivemateriell, men dette vil ikke medføre særlig 
økning i inntekten. Ved NOK 800,- i kontingent vil klubben sitte igjen med NOK 500,- pr medlem 
etter at forbundskontingenten er betalt. 
 
Vedtak: 
Årsavgiften for 2015 settes til NOK 800,- Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 6: Mål for deltakelse på stevner sesongen 2015 
Styret la frem et forslag om å øke målsetning til 20 starter av klubbens medlemmer på stevner 
utenfor klubben for sesongen 2015. Forslaget er begrunnet i et ønske om å signalisere ovenfor 
myndigheter og medlemmer at vi tar skyttersporten seriøst og at klubbens mål er å være en sosial 
og inkluderende møteplass for de som er interessert i pistolskyting samtidig som vi ønsker å 
markere oss på resultatlistene i 2015. 
 
Vedtak: 
Mål om minimum 20 starter på stevner utenfor klubben ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 7: Valg 
Valgkomiteens forslag til styre: 
 
Roger Persson (leder) (2 år) 
Kåre Aasprong (sekretær) (2 år) 
Johnny-Leo Jernsletten (kasserer) (ikke på valg, 1 år igjen) 
Ragnhild R. Lautz (Styremedlem) (ikke på valg, 1 år igjen)  
Jim Njuolla (Styremedlem) (ikke på valg, 1 år igjen) 
 
 
Forslag på revisor:  
 
Knut Hildonen (1 år) 
 
 
Forslag til representant i idrettsrådet: 
 
Odd-Steinar Mathisen (1 år) 
  
 
Vedtak: 
Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 8: Eventuelt 
Det ble ytret ønske om å få arrangert et dommerkurs i Øst-Finnmark. 

Vedtak 

Styret arbeider videre med å få arrangert dommerkurs i Øst-Finnmark i løpet av 2015. 

 

 

 

Møtet hevet kl. 19.20 
 
 
 
 
 
 
Ronnie Halonen 
(Sign) 


