
 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 

Møtetid:  Kl. 18.00 

Møtested:  Adm.bygget, Sentralskytebanen 

Antall møtte:  19 personer 

 

Sakliste: 

1.  Åpning v/leder 

Sveinung Kvamme ønsket alle velkommen til årsmøtet.  

2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen merknader til innkalling og saksliste 

3.  Valg av møteleder 

Sveinung Kvamme ble enstemmig valgt 

4.  Valg av referent 

Johannes Fagerheim ble enstemmig valgt. Til å underskrive protokollen ble Lars 

Alvar Mickelsen og Wiggo Hol valgt 

5.  Årsmelding fra styret 

Sveinung Kvamme refererte ei fyldig årsmelding. Meldinga viser stor sportslig 

aktivitet og meget god deltakelse på stevnene laget har arrangert. Noen små 

korrigeringer ble foretatt. Styrets årsmelding ble enstemmig godkjent. 

6.  Årsmelding fra Ungdomsutvalget 

Dagfinn Grønnvold refererte årsrapporten. Denne viser meget god og bred 

aktivitet , og årsmøtet ga utvalget honnør for godt arbeid. Et tema som ble 

kommentert var ungdommer hvor foreldrene ikke deltar i skyteaktivitetene, og 

som dermed trenger ekstra oppfølging. Dette tar utvalget på alvor, bl.a. ved å 

innkalle til eget foreldremøte. Årsrapporten enstemmig godkjent. 

7.  Regnskap 2015 

Kasserer refererte først revisjonsrapporten 2014-2015, hvor revisor anbefaler at 

det framlagte regnskapet godkjennes. Ellers ble resultat-regnskapet gjennomgått 

post for post, og som viser et solid overskudd på drifta. Inntektene fra lagets 

stevner, bedrifts- og jegerskytinga gir et solid overskudd, og må kunne betegnes å 

være bærebjelken i lagets drift. 
Status ble referert, og som bl.a. viser at laget fortsatt har meget solid økonomi. 

Lagets regnskap enstemmig godkjent.  



8. Fastsette medlemskontingent for 2016 

Styret foreslår uendrede satser for 2016. Grensen for laveste sats blir ved  

overgangen til seniorklasse. Forslaget enstemmig vedtatt. 

9. Fastsette ammunisjonssubsidier for 2016 

Styrets forslag: Subsidieordningen slik den ble vedtatt på årsmøtet i 2012 

gjeldende for 2013, videreføres uendret i 2016.  

Forslaget enstemmig vedtatt. 

10.  Fastsette nivå på støtte til medlemmer på anskaffelse av våpen 

Styrets forslag: Støttenivået på førstegangskjøp av våpen beholdes uendret i.h.t. 

vedtak på årsmøtet i 2014. Kriteriene for øvrig beholdes også uendret. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

11. Fastsette nivå på sportslig støtte. 

Styrets forslag: 
- Etter søknad til styret kan det ytes reisestøtte på inntil kr. 1.500, for deltakelse     

på NC-helg som normalt medfører flyreise. 

- Etter søknad til styret kan det ytes reisestøtte på inntil kr. 1.500, for deltakelse 

på NM skifelt og NM i skogsløp som normalt medfører flyreise. 

- Laget refunderer utlegg for alle lagskytinger i mesterskap og stevner med 

lagskytinger, og for så mange lag som det er åpnet for i stevneinnbydelsene. 

- Styret gis fullmakt til å innvilge søknader om reisestøtte tilsvarende NC-

deltakelse for andre åpne stevnehelger av betydning, og innenfor vedtatt 

budsjett.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

12.  Innkomne saker 

Ingen saker er meldt styret 

13.  Sak fra styret: Utvide med 2 nye skiver på 100 m 

Styret anbefaler for årsmøtet å vedta innkjøp av to ekstra komplette Megalink 

skivesett til 100m-banen for driftssetting til 2016-sesongen. En del spørsmål til 

forslaget ble besvart. 

Styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt. 

14.  Budsjett 2016 

Kasserer refererte forslag til budsjett. 

Etter en del justeringer ble budsjettforslaget gjort opp med balanse.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

15.  Årsfest – dato og komite 

23. januar 2016 ble foreslått som dato og vedtatt. Som festkomite ble valgt 

Hallvar, Wiggo og Øystein B. 

16.  Orienteringssaker 

Leder viste en oversikt over datoer for lagets stevner. 

Leder tok fram noen områder som han mener vi bør satse mer på: 



- Kursing av flere skyteinstruktører, d.v.s. i regi av DFS 

Kursing av flere skyteledere 

Nybegynner-støtte for voksne 

Instruktøroppfølging for etablerte seniorer 

Jegertilbud 

- Leder orienterte om valg i DFS og framlagt rapport ”DFS sin rolle og relevans  

     for forsvarssektoren og samfunnet for øvrig” (Solli-utvalget) 

- Målselv jeger & fisk har lagt fram planer om ev. utvidelse av sine aktiviteter på 

Sentralskytebanen 

- Forsvaret ønsker å si opp avtalen om sikringssonen for Sentralskytebanen, da 

banene allerede tilfredsstiller gjeldende skytebaneforskrift.  

17.  Valg 

Forslag fra valgkomiteen,  
 
 

Funksjon Navn Periode  

Styremedlem Fred Gaute Aarsandøy 15-16 Ikke på valg 

 Johannes Fagerheim 15-16 Ikke på valg 

 Øyvind Løkstad 15-16 Ikke på valg 

 Lars Tore Hanssen 16-17  

 Frode Hanssen 16-17  

 Sveinung Kvamme 16-17  

Leder Sveinung Kvamme 16  

Vara styret Tore Winje 16-17  

 Terje Tollefsen 15-16 Ikke på valg 

 Morten Hansen 15-16 Ikke på valg 

Kasserer Hallvar Brandskognes 16  

Revisor Ole Elverum 16  

Revisor 2 Olav Renmælmo 16  

Ungdomsutvalg Jan Viktor Berntsen 15-16 Ikke på valg 

 Svein Roger Bjørnsmo 15-16 Ikke på valg 



 Tony Rubbås Jakobsen 16-17  

 Lars Tore Hanssen 16-17  

Leder U.utvalg Dagfinn Grønvold 16  

Lagsinstruktør Magne Gamst 16-17  

Lagsinstruktør Stein H. Berntsen 16-17  

Materialforv. Øystein Berglund 16-17  

Ammoforvalter Leiv-Ivar Berglund 16-17  

Sponsorutvalg Lars A. Mickelsen 

Magne Gamst 

16  

Baneforvalter Leiv-Ivar Berglund 16-17  

Oppmann senior Klaus Arne Olsen 16-17  

Oppmann R/J Ungdomsutvalget   

Forpleiningsansvarlig Julie Berglund 16-17  

WEB-ansvarlig Øyvind Løkstad 16-17  

IT-ansvarlig Lars A. Mickelsen 16-17  

Jeger-ansvarlig Wiggo Hol 16-17  

Valgkomite Tore Winje 15-16 Ikke på valg 

 Wiggo Hol 15-16 Ikke på valg 

 Magne Gamst 15-16 Ikke på valg 

 

    Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt. 

    Når det gjelder utsendinger til ombudsmøtet i Troms skyttersamlag, var det enighet om at        

    disse velges blant styret (5 ombud). 

 

    25.10.15 

    Johs. Fagerheim, 

    referent 

 

    Underskrift av protokollen:      Lars Alvar Mickelsen (sign.)           Wiggo Hol (sign.) 

 



 

 

 


