Referat etter årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb
Fredag 16/2-2018
Tid
: kl 19:00
Stad : Pauserommet, pistolbana kulturhuset
1. Godkjenne stemmeretten til dei frammøtte.
Desse 17 var til stades:
Arnstein Myklebust
Kim Tafjord
Eirik Tjugen
Jon Magnar Frislid
Allan Melby
Frode Krøvel
Kim Ole Græsdal
Kjetil Eikrem
Asle Eiken
Lena Bratteberg
Jan Vikestrand
Morten Lien
Jon Erling Clementsen
Atle Eikrem
Are Berg
Kom seinare: Tony Finnøy og Jostein Eiken
Underskriftliste vart sendt rundt, alle er medlemmer og har stemmerett.

2. Godkjenne innkallinga og saklista.
Godkjent utan merknad.

3. Velge møteleiar, referent og 2 medlemmer til å skrive under møteprotokollen.
Møteleiar: Are Berg
Referent: Morten Lien
2 medlemer til å skrive under protokollen: Frode Krøvel og Kim Tafjord

4. Handsame årsmeldinga for 2017.
Are Berg las opp årsmeldinga.
Kommentar: Var gløymt å ta med at klubben har gjennomført trenarkurs i 2017.
Det vart stemt og årsmelding vart einstemmig godkjent.

5. Handsame resultat og balanseregneskap for 2017.
Hege som er kasserar kunne ikkje møte. Are gjekk gjennom regneskapet.
Kommentarar frå medlemmer:
Note 2: ca 12000,- som ikkje var redegjort for av inntekter. Kunne kanskje vore meir detaljert.
Det vart stemt og regnskapet vart einstemmig godkjent.

6. Handsame innkomne saker.
Sak 1: Klubbrekorder
Are informerte om saka. Medlemane diskuterte saka.
Styret i ØVPK sitt forslag til vedtak:

Vlad-Paul Sacaleanu er ein profesjonell pistolskyttar og OL-deltakar frå Romania. Han skaut
sesongen 2015/2016 hos ØVPK mens han studerte. ØVPK vil vise kva han har oppnådd av
resultat i denne perioda. Resultata blir flytta i eigen rubrikk nedst på lista for rekordar.
Kjetil sitt justerte forslag til vedtak :
All aktivitet frå eit «ikkje medlem» skal bort frå rekordoversikta. Gjeld også vintercupen.
Det vart skriftlig stemt over dei 2 forslaga. Forslaget til Kjetil fekk 11 stemmer og vart
vedteke. Forslaget til styret fekk 4 stemmer og 1 stemme var blank.
Sak 2: Vintercupen
Forslag frå Morten om å redusere frå 12 til 9 tellande resultat.
Frode foreslo å behalde vintercupen slik som i dag med 12 tellande resultat.
Det vart skriftleg stemt over dei 2 forslaga. Forslaget til Frode fekk 9 stemmer og vart
vedteke. Forslaget til Morten fekk 3 stemmer og 4 stemmer var blanke.

7. Fastsette medlemskontigent for 2018
Forslag frå styret er 800,- for 2018
Det vart stemt og kontigenten på 800,- for 2018 vart einstemmig vedteke.

8.Vedta budsjett for 2018
Are informerte om budsjettet.
Nokon nye poster i budsjettet:
Kjøpe inn 3 nye luftpistolskiver.
Kjøpe inn 2 grovpistoler.
Kommentarer til budsjettet:
-Diverseposter bør ein unngå, men greitt å ha ein post til uforutsette ting.
-Å budsjettere i minus i budsjettet bør ein ikkje.
-Elektronisk nøkkelås i Sollidalen bør inn på budsjettet.
Etter diskusjon vart det bestemt at styret finner det mest hensiktsmessige låsesystemet til
neste årsmøte.
Det vart stemt og budsjettet vart einstemmig vedteke.

9. Handsame organisasjonsplan
Are informerte om endringane i teksta.
Det vart stemt og organisasjonsplanen for 2018 vart einstemmig vedteke.

10. Val av tillitsvalgte
Frode la fram grunngjeving og forslaget frå valnemda.
Etter vala er desse tillitsvalde for 2018.

