










Møteprotokoll Halden Pistolklubb 

Agenda Årsmøte 

Dato 14.3.19 

Sted Oskleiva 

Til stede 18 totalt, 1 stemmeberettigede 

Vedlegg Notater 

 

Saksliste med notater 
Nr Saksinformasjon Ansvarlig 
 Årsmøte Halden Pistolklubb for 2018 

Styret fulltallig minus Truls som har meldt avbud grunnet jobb 
Valgkomité, banekomite og byggkomité er representert 
Materialforvalter til stede 
 
Styret ønsker velkommen til årsmåte. 

 

01 Opptelling med navnesjekk viser 18 medlemmer til stede, hvorav 15 er 
stemmeberettiget v/betaling av kontigent. 

 

02 Godkjenning av innkalling er ok, ingen innvendinger.  
03 Thomas Rene Sirland valgt til møtedirigent 

Marius Wik Laksholm valgt til møtereferent 
Per-Ove Engebretsen og Kim Andre Maurdal valgt til å underskrive 
protokoll 
Bjørn Heitmann og Johan Sand valgt til å telle stemmer ved valg 

 

04 Gjennomgang av alle årsberetninger for ungdom-, dame-, junior og 
seniorgruppe. Ingen innvendinger mot beretningene. 

 

05 Gjennomgang av regnskap 
Opplesning av revisors beretning - begge var til stede under årsmøtet. Det 
var ingen innvendinger. 
Gjennomgang av klubbens resultatrapport med kasserer, ingen 
innvendinger 
Gjennomgang av klubbens balanserapport med kasserer, ingen 
innvendinger 
Ingen spørsmål til regnskapet i sin helhet. Godkjent av årsmøte. 

 

06 Innkommende saker 
1- Ønsker å få igang Hisåsen til utendørs skyting igjen. Styret er allerede 
godt i gang med det arbeidet. Det som trengs å defineres er følgende: 
Utforme en liste over alt som må gjennomføres for at banen skal bli 
godkjent 
Hente inn alle priser fra kontraktører på arbeidet som ikke kan 
gjennomføres på dugnad internt i klubben 
NSF bistår i arbeidet med banen, representert ved Tarjei som er NSFs 
banekonsulent. 

 



Må ha på plass en ny støymåling hos nærmeste nabo (kommunelegens 
ansvar i Halden) 
2- Styret ønsker fullmakt fra årsmøte til å velge hvem som skal sendes på 
årsmøter i HIR, ØSK og NSF. Ingen innvendinger. 

07 Gjennomgang av budsjett for 2019 
Vi regner en svak økning i innkommende penger fra medlemskontigent da 
vi holder en del sikkerhetskurs.  
Styret henter midler fra sparekonto for å bruke på baner (Hisåsen og 
Oskleiva) 
Budsjett godkjent av årsmøte uten innvendinger. 

 

08 Valg 
Etter håndsopprekning ble det bestemt skriftlig valg på alle valg. 
Kandidater til nestleder: Kjell Suther, Magnus Ludvigsen og Per-Ove 
Engebretsen 
Kandidater til sekretær: Marius Wik Laksholm 
Kandidater til varamedlem: Per Falla, Magnus Ludvigsen 
 
Etter opptelling blir eneste endring i styret at Kjell Ottar Suther (f. 
23.11.1967)  kommer inn som ny nestleder i styret. 
Marius og Per gjenvalgt til ny 2årsperiode. 

 

09 Valg av revisor for 2019 
Utført ved håndsopprekning 
Johan Sand og Per-Ove Engebretsen valgt som revisor av regnskap for 2019 

 

10 Valg av valgkomité 
Utført ved håndsopprekning 
Leder: Magnus Ludvigsen 
Vara: Thomas Sirland 

 

11 Utdeling av premier for klubbmesterskap, NAIS og pengepremier. 
Kjell Suther og Evert Jonassen - pengepremier fra diverse konkurranser 
Utdeling av NAIS-merker for fin og grov 
Utdeling av VM-program pokaler - fin og grov 
Utdeling av vandrepokaler klubbmesterskap 
Grov - Evert Jonassen 
Fin - Evert Jonassen 

 

12 Signering av møteprotokoll - se innskannet protokoll fra årsmøte 
Signert av Per-Ove Engebretsen og Kim Andre Maurdal 

 

 

Signert Marius Wik Laksholm, sekretær Halden Pistolklubb 
 


















