
 

 
 

 

 
 

 

Melhus Pistolklubb                      
www.melhuspistolklubb.no 
Medlem av Norges skytterforbund 

 

 

Årsmøtereferat 30.jan.2009 
Møtetid:  fredag 30.jan.2009 kl.1900 på Vertshuset Høvdingen, Melhus Møtedeltakere: 15 medlemmer 

 

1. Åpning ved formannen 

Formann Robert Kåsner ønsket velkommen og åpnet årsmøtet 

 Det kom synspunkt på at årsmøteinnkallingen inneholdt saker som egentlig ikke hører hjemme på et årsmøte, og 

forslag til endret saksrekkefølge. 

 Forslag om at man for fremtiden skiller mellom vedtekstfestede årsmøtesaker og eventuelle andre saker som styret 

ønsker drøftet (disse andre sakene kan i tilfelle tas opp etter at den formelle årsmøtedelen er avsluttet). 

 

2. Konstituering 

2.1 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling er sendt medlemmene innen vedtatte frister og ble godkjent. 

Saklisten ble endret slik at opprinnelig pkt 10 ble flyttet til etter pkt 5, ellers ble foreslått rekkefølge godkjent 

 Årsmøtet oppfordret fremtidige styrer til å ta opp eventuelle drøftingssaker etter at ordinære årsmøtesaker er 

gjennomført og årsmøtet formelt er avsluttet. 

 

2.2 Valg av møteleder: Formannen ble valgt som møteleder. 

2.3 Valg av møtereferent: Wenche Stinessen ble valgt som møtereferent. 

 

3. Årsmelding for 2008 ved formannen 

 Klubbens årsmelding ble etterlyst som skriftlig vedlegg til innkallingen eller i hvert fall til utdeling på årsmøtet. 

 Formannen beklaget at han ikke visste at årsmeldingen skulle være skriftlig og derfor ikke hadde utarbeidet noen slik, 

men opplyste at han hadde forberedt en muntlig årsmelding. 

 Årsmøtet viste til at jfr klubbens vedtekter skal både årsmelding og regnskap behandles på årsmøtet og da må de 

foreligge som skriftlige dokumenter. 

 Årsmøtet aksepterte at årsmeldingen denne gang ble holdt muntlig, men at årsmeldingen med referert innhold ble 

nedskrevet og sendt medlemmene snarest mulig etter møtet. Skriftlig årsmelding bør foreligge om ca 1 uke på 

klubbens nettsider. 

 

Formannen ga en muntlig årsberetning. 

Årsmøtet drøftet hvordan årsmeldingen skulle kunne godkjennes i år. Årsmøtet mente at styret bør ta vedtektenes regler 

for årsmøtedokumenter til etterretning, men besluttet å akseptere formannens forslag om at skriftlig årsmelding for 2008 

sendes medlemmene snarest og at de får en frist for tilbakemelding. Dersom ingen tilbakemeldinger mottas, anses 

årsmeldingen da som godkjent.  

 

4. Regnskap for 2008 ved Helge Pedersen 

 Regnskap for 2008 ble utdelt og postene gjennomgått. 

 Årsmøtet positiv til at klubben har gått med overskudd og har solid økonomi. 

Regnskapet for 2008 ble godkjent av årsmøtet. 

 

5. Vedtektsendring § 9 

 Forslag til vedtektsendring ble utdelt på møtet og gjelder oppfordringen fra årsmøte i 2007 og 2008 om å gjøre § 9 

mer forståelig mht ombud. 

 Årsmøtet etterlyste gjeldende vedtekter både som dokument og på klubbens nettside. Styret opplyste at det har skjedd 

feil på nettsiden og at gjeldende vedtekter vil bli lagt ut. 

 Spørsmål fra årsmøtet om vi ved endringen nå fjerner styrets mulighet til å trekke inn ressurser utenfor styret i 

klubbens arbeid. Årsmøtet mente at styret fortsatt har denne muligheten, men at slike ressurser ikke har noe formelt 

verv eller formelt ansvar jfr vedtektene.  

 

Styrets forslag til vedtektsendring ble enstemmig vedtatt med en presisering om ekstraordinært årsmøte i siste setning. 

Vedtektenes § 9 med siste revisjon angitt med fet skrift/overstrekning: 
§9. Styret består av 5 medlemmene: formann, nestformann, våpen og banemester, kasserer og sekretær valgt av årsmøtet. Formann velges for ett 
år, de øvrige for to år, således at de trer ut vekselvis annethvert år. Første gang ved loddtrekning. Styret fordeler selv ombudene på dets 

medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede. I tilfelle stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget. 

Dersom et styremedlem ønsker å fratre sitt verv i valgperioden, må dette gjøres ved at det gis skriftlig beskjed til styret. Styret plikter da å innkalle 
til ekstraordinært årsmøte slik at det kan gjennomføres nytt valg for den som ønsker å fratre. Det sittende styremedlem plikter å utføre de plikter 



 

 
 

 

 
 

man har påtatt seg frem til nytt valg er gjort med mindre særlige grunner tilsier at dette ikke skal skje. Inntil  ekstraordinært årsmøte gis styret 

fullmakt til å velge inn styremedlem. 

 

6. Valg (opprinnelig pkt 10 i innkallingen) 

6.1 Formann 

 Kandidater: Styret har ikke funnet noen kandidat til formannsvervet, men nåværende formann sa han kunne ta 

gjenvalg på visse betingelser om å få flere inn i styret. Ellers ingen kandidater. 

 Diskusjon om hva vedtektene sier, formannens rolle, om delegering av oppgaver, muligheter for å uformelt knytte til 

seg villige ressurspersoner til definerte oppgaver og at medlemmene må hjelpe til. 

Robert Kåsner ble gjenvalgt som formann for 1 år. 

 

6.2 Sekretær 

 Kandidater: Hilde Eggen har sagt seg villig til gjenvalg, ellers ingen forslag. 

Hilde Eggen ble gjenvalgt som klubbens sekretær for 2 år. 

 

6.3 Kasserer 

 Kandidater: Styret hadde ingen forslag på kandidater og nåværende kasserer ønsket ikke gjenvalg. Ingen øvrige 

medlemmer på årsmøtet hadde forslag til kandidater til kasserer.  

 Jon Anders Hagen ble valgt som varamedlem til styret for 2 år på årsmøtet i fjor. Han sa seg villig til å gå inn som 

kasserer. 

 Det ble en diskusjon på årsmøtet om klubben kunne velge varamedlemmer, når dette ikke er omtalt i vedtektene. 

Øystein Bedin ble foreslått å gå inn som ny vara, men årsmøtet mente at han pga alder (17år) ikke kunne ha styreverv 

pga alderskrav i lov og forskrift.  

Jon Anders Hagen ble valgt som klubbens kasserer for 2 år. 

 

Pause (med enkel servering) 

 

7. Klubbmesterskap 2009 og dugnadsdager i 2009 (opprinnelig pkt 6 i innkallingen) 

 Det ble påpekt at dette er en sak som ikke hører hjemme innenfor årsmøtet selv om klubben har hatt tradisjon for å 

drøfte dette på årsmøtedagen. 

Årsmøtet drøftet tidspunkt for klubbmesterskap og flertallet pekte på første halvdel av juni som egnet tidspunkt, men 

årsmøtet overlater til styret å fastsette endelig tidspunkt for klubbmesterskap og eventuelle dugnader. 

 

8. Heving av medlemskontingenten (opprinnelig pkt 7 i innkallingen) 

 Styret ønsker heving av medlemskontingenten for 2010 under henvisning til ønske om utskifting av 5 stk pistoler og 

utbedring av brakka på utebanen, men det foreligger ikke noe budsjett for 2009. 

 Flere av medlemmene mente at klubben er dyr i forhold til andre sammenlignbare, og at en eventuell heving av 

kontingent kunne bety færre betalende medlemmer. 

 Styret foreslo økning av medlemskontingenten fra nåværende beløp på 575kr til 650kr. 

Årsmøtet avviste forslaget om kontingentheving. (8 stemmer mot heving, 7 stemmer for heving). 

 

9. Utvidelse av styret (opprinnelig pkt 8 i innkallingen) 

 Formannen ønsket flere styreroller og at styret selv skulle kunne oppnevne personer. 

 Årsmøtet mente at vedtektene ikke gir rom for flere formelle styreroller enn de årsmøtet allerede har valgt, men at 

styret har muligheter for å knytte til seg flere (f.eks. ungdomskontakt) for å få utført nødvendige oppgaver, men at 

disse personene ikke kan ha formelle roller og ansvar jfr vedtektene. 

 Årsmøtet pekte på at det ser ut til at hovedproblemet er å finner personer som er villig til å gjøre en jobb for klubben, 

og ikke antallet i styret. 

Årsmøtet avviste forslag om utvidelse av styret under henvisning til at vedtekstforslaget til §9 ikke inneholdt noe om dette 

og ble ferdigbehandlet under årsmøtets pkt 5. 

 Årsmøtets konklusjon utløste en opphetet meningsutveksling. 

 

10. Innkomne saker (opprinnelig pkt 9 i innkallingen): Ingen innkomne saker. 

11. Avslutning: Formannen hevet årsmøtet kl. 2150. 


