
 

Melhus Pistolklubb 

Innkalling til årsmøte Melhus Pistolklubb 

Melhushallen 09.03.2022 klokken 1900 

Saksliste årsmøte 2022 

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 idrettslagets årsberetning.  

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning. 

10. Behandle forslag og saker.  

a. Navneendring i flg. vedlagt forslag. 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  

Medlemskontingent MPK for 2022: (samme som 2021) 

o Kretsen og forbund: kr 400,- (350 forbund og 50 kretsen). 

o MPK: 500,- 

o Treningsavgift: Kr. 250,- 

Totalt kr. 1150,- for senior. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og 1 varamedlem. 

 

Styret 2021-22 har bestått av følgende: 

• Leder: Arild Granmo: På valg 

• Nestleder: Roy Egil Samdal. Ikke på valg 

• Sekretær: Anne Mette E. Rensvik, På valg (valgt for 1.år) 

• Kasserer: Gunnar Olaussen, Ikke på valg 

• Styremedlem: Mona Stølan, På valg 

• Varamedlem/ banemester: Danilo Fritzsche, På valg  

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

     representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

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

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets 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. 

  



 

Melhus Pistolklubb 

Forslag til årsmøtet MPK 2022 

 

Med bakgrunn i brev fra NSF som vist under, ber jeg årsmøtet om å bytte navn på klubben 

fra Melhus Pistolklubb til Melhus Sportsskyttere. 

 

Arild Granmo 

Formann 

 

Til alle klubber og lag tilsluttet Norges Skytterforbund. 

Det er et økende fokus på vår idrett og vårt omdømme, både nasjonalt og internasjonalt. Dette 

gjelder blant annet miljø-utfordringer i form av støy og bruk av bly, foruten allmenhetens oppfatning 

av hva skyting er. ECHA - EUs organ for miljøsaker - arbeider med å innføre et forbud mot bruk av bly 

i ammunisjon. Planen er å innføre et forbud fra 2023 som vil gjelde fra 2025. Dog foreslås det unntak 

for «sportsskyting», forutsatt mer enn 90 % oppsamling og minimal avrenning. Norges 

Skytterforbund (NSF) sin innstilling og hovedbudskap er at vi må, for å kunne fortsette med 

«sportsskyting», forberede oss på å utarbeide gode løsninger for kulefang med oppsamling og sørge 

for minimal avrenning. NSF oppfordrer derfor klubber og lag som etableres, at man tar et navn som 

inneholder «sportsskyting», f.eks. Sportsskytterlag, Sportsskytterklubb eller Sportsskyttere. På 

kretslederkonferansen i begynnelsen av november ble temaet diskutert, og det ble spurt om Norges 

Skytterforbund (NSF) ville kreve at alle klubber og lag tilsluttet NSF må skifte navn. Med den 

kunnskapen NSF har i dag, er det ikke aktuelt å kreve at eksisterende klubber og lag skal gjøre en 

navneendring. Imidlertid oppfordrer altså NSF klubber og lag til å skifte navn fra Pistolklubb, 

Miniatyrskytterlag, Rifleklubb eller lignende, til å få frem at klubben/laget bedriver «sportsskyting» 

og ta dette inn i klubbens/lagets navn. Dersom klubben/laget skifter navn, får det betydning for 

enhetens logo. Når det lages ny logo oppfordrer vi til at logoen ikke inneholder noe som kan 

identifiseres som et våpen. Slike endringer må behandles på årsmøtet, gjerne allerede i 2022.  

 


