
Melhus Pistolklubb 

Referat årsmøte for skytteråret 2019. 

Melhushallen 14.5.2020 klokken 1800 

 

Saksliste årsmøte 2020 

1.         Godkjenne de stemmeberettigede 

 10 fremmøtte + 1 på web. Alle betalt årskontingenten. 

2.         Velge dirigent. 

 Arild Granmo 

3.         Velge protokollfører. 

 Anne Mette E. Rensvik 

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

 Tore Løkken og Tor Arne Hage 

5.         Godkjenne innkallingen. 

 Ingen bemerkninger. Første innkalling ble sendt ut i januar. Årsmøte avlyst da. OK 

6.         Godkjenne saklisten. 

 Godkjent 

7.         Godkjenne forretningsorden. 

 Godkjent 

8.         Behandle idrettslagets årsberetning. 

 Godkjent 

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning. 



Ved Gunnar O. pr. 31.12. kr 33137,- i bank. Regnskapet er revidert av Jon Anders 

Hagen. Regnskapet er ok.  

10.       Behandle forslag og saker.  

a) Endring av vedtekter. 

Lagt inn 2 – 3 punkt som gjelder for klubben vår. Ellers gjelder vedtekter iht NIFs 

lovnorm. OK 

11.       Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  

 Medlemskontingent: MPK: kretsen og forbund: kr 350,- (300 forbund og 50 kretsen). 

 MPK: 400,- 

Treningsavgift: Kr. 250,-  

Totalt kr. 1000, for senior. 

For året 2021settes kontingenten for MPK til kr 500,- for fremtidig sparing for evt. 

utebane. Godkjent 

12.       Vedta idrettslagets budsjett. 

 Totalt driftsinntekter 135000,- Driftskostnader: 25504,-,  

Andre driftskostnader: 67300,- Finansielle poster: 200,- 

Resultat: 38896,- 

Budsjett vedtatt. 

 

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

 Styret lager en org. Plan. 

14.       Foreta følgende valg: 

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

Leder: Arild Granmo: Valgt på nytt 

Nestleder: Roy Egil Samdal. 1. år til 

Sekretær: Anne Mette E. Rensvik, 1. år til 

Kasserer: Gunnar Olaussen, 1. år til 



Styremedlem: Mona Stølan, tar gjenvalg for 2 år. 

Varamedlem/ banemester: Danilo Fritzsche, gjenvalgt for 2 år 

 

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

Revisor: Jon Anders Hagen. Styret gis fullmakt til å skaffe 1 kvinnelig medlem og 1 

varamedlem. 

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

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

 Styret gis fullmakt til å peke ut representanter. 

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

 Leder: Tor Arne Hage 

 Medlemmer: Tore Løkken og Joakim Snøfugl 

Vara: Daniel Olaussen 

Godkjent 

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. 

Vi har ikke andre utvalg pr i dag 

Merknad punkt 10a. 

Som medlem i NSF og NIF, er lagt forpliktet til å ha vedtekter som er i samsvar med 

Lovnorm til Norges Idrettsforbund. Siste lovnorm ble vedtatt av NIF høsten 2019, og gjort 

gjeldene fra 01.01.2020. I praksis er det disse vedtektene som gjelder for Melhus Pistolklubb 

fra samme dato- 

Styret forslår derfor å implementer hele lovnormen som nye lover for laget, med noen få 

endringer som gjør at samsvarer med lovene vi har hatt tidligere. 

Se forslaget til nye vedtekter her: 

Melhus Pistolklubb er medlem av Norges Skytterforbund, og med det også medlem i Norges 

Idrettsforbund. 

http://www.melhuspistolklubb.no/nye-vedtekter-2020/


Som idrettslag er vi derfor lovpålagt å ha egne lover som følger lovnormen fra NIF. Der hvor 

det måtte være avvik mellom klubbens lover og NIF’s lovnorm, er det lovnormen som 

gjelder. 

 

Årsmøtet hevet klokken 1915. 

 

Protokoll ført av 

Anne Mette E. Rensvik 

 

Tor Arne Hage      Tore Løkken 

 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/lovnorm-for-idrettslagsallianser--publisert-111119.docx

