
 

 

Referat fra årsmøte i Målselv skytterlag 25. oktober 2012 

Sted:   Adm.bygget, Sentralskytebanen 

Antall frammøtte: 20 medlemmer 

SAKSLISTE: 

1. ÅPNING V/LEDER 

Leder Sveinung Kvamme ønsket alle velkommen.  

 

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Ingen merknader til innkalling og saksliste 

 

3. VALG AV MØTELEDER 

Sveinung Kvamme ble valgt 

 

4. VALG AV REFERENT 

Johannes Fagerheim ble valgt 

 

5. ÅRSMELDING ”HOVEDLAGET” 

Leder leste den framlagte meldinga. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. 

Noen stilte spørsmål til meldinga og fikk svar, men ingen vesentlige merknader. 

Årsmeldinga enstemmig godkjent. 

 

6. ÅRSMELDING UNGDOMSUTVALGET 

Tor Inge leste opp årsmeldinga. Denne ble enstemmig godkjent. 

 

7. REGNSKAP 2012 

Revisor sin rapport ble først lest opp. Her blir det fremlagte regnskapet anbefalt 

godkjent. Det er utarbeidet en meget god oversikt over lagets eiendeler/utstyr, og 

som er lagt ved som underbilag til regnskapet. Kasserer refererte så regnskapet post 

for post. Regnskapet viser at laget har en meget sunn og solid økonomi. Ingen 

merknader til regnskapet og dette ble godkjent enstemmig. 

 

8. INNKOMNE SAKER 

Ingen innkomne saker 



9. MEDLEMSKONTINGENT 2013 

Styret foreslår medlemskontingenten fra 2011 uendret.. Denne er kr. 100 for 

rekrutteringsklassene, kr. 200 for senior og max. kr. 400 for familier (mor, far, barn). 

Enstemmig godkjent. 

 

10. AMMUNISJONSSUBSIDIER 2013 

Leder la fram forslag til amm.subsidier. Disse er endret noe fra tidligere år, idet 

rekrutteringsskytterne betaler kr. 2 for fabrikkladet ammunisjon. Dette for å 

stimulere til økt hjemmeladning. I tillegg er det nå utarbeidet vilkår for støtte. Det ble 

stilt noen spørsmål til forslaget og vilkårene som ble besvart. 

Det framlagte forslaget enstemmig vedtatt. 

 

11. Lagets arrangementer 2013 

Laget skal arrangere flg. stevner: 

Frostrøyken   18. – 20. januar 

Tørrskoddfelten             7. april 

Målselvtreffen      1. – 2. juni (?) 

Org.medaljen  august 

Bedriftsskyting oktober/november 

Romjulstreffen 28. – 29. desember 

 

Samlaget har ikke fastsatt terminlista for 2013, slik at de angitte datoene for noen 

stevner, særlig Målselvtreffen, kan bli endret. Det ble diskutert noe rundt de datoene 

som er oppgitt, men ingen motforestillinger mot det som er foreslått. 

 

12. BUDSJETT 2013 

Kasserer la på vegne av styret fram forslag til budsjett for 2013. Budsjettet er satt 

opp med inntekter på kr. 555.200 og utgifter kr. 571.900. Underskuddet på kr. 16.700 

fremkommer særlig p.g.a. utgifter ved påbygging 100 m st.plassbygg. 

Noen hadde spørsmål til budsjettet, bl. a. til posten sportslig støtte og utvikling. Det 

ble bedt om innspill/ideer fra medlemmene for å utvikle den sportslige virksomheten 

i laget. Med LS 2016 i Øverbygd i sikte, burde det være mulig å anspore medlemmene 

til ekstra satsing. Her bør det også ligge en mulighet til økt rekruttering og virksomhet 

blant de yngre skytterne.  

Forslaget til budsjett ble enstemmig godkjent. 

 

13. ÅRSFEST – DATO OG KOMITE 

Dato ble bestemt til lørdag 12. januar -13. Til komite ble valgt: Øystein Berglund, Frid  

og Hallvar Brandskognes. 

 



14. ORIENTERINGSSAKER 

Flg. saker ble orientert om av leder: 

- LS i Øverbygd i 2016 

- Ev. Norgescup i f.b.m. LS 

- Nye medaljestatutter for lagsmesterskapene i felt og baneskyting 

- Kompetanseheving av medlemmene (St.plassledelse og databruk/ML-leder/ML-res) 

- Feltutvalget i DFS. Rapporten er levert Skytterstyret og skal videre behandles i  

  samlaget 

- Detaljert oversikt over lagets eiendeler og utstyr. Orientering v/Øystein Berglund 

 

15. VALG 

 

Valgkomiteen la fram forslag: 

 

Funksjon Navn Periode  

Styremedlem Wiggo Hol 13-14 Forslag 

 Johannes Fagerheim 13-14 ------ ” ------ 

 Øyvind Løkstad 13-14 ------ ” ------ 

 Lars A. Mickelsen 12-13 Ikke på valg 

 Anders Strand 12-13 --- ” --- 

 Sveinung Kvamme 12-13 --- ” --- 

Leder Sveinung Kvamme 13 Forslag 

Vara styret Karin Berntsen 12-13 Ikke på valg 

 Terje Tollefsen 13-14 Forslag 

 Morten Hansen 13-14 Forslag 

Kasserer Hallvar Brandskognes 13 Forslag 

Revisor Ole Elverum 13 Forslag 

Revisor 2 Olav Renmælmo 13 Forslag 

Ungdomsutvalg Robin Berntsen 13-14 Forslag 

 Stein H. Berntsen 13-14 ------- ” ------- 



 Frank Roar Berntsen 12-13 Ikke på valg 

 Tor Inge Berntsen 12-13 -------”--------- 

Leder U.utvalg Helene Hågensen  13 Forslag 

Lagsinstruktør Magne Gamst 12-13 Ikke på valg 

 Stein H. Berntsen 12-13 Ikke på valg 

Materialforv. Øystein Berglund 12-13 Ikke på valg 

Ammoforvalter Leiv Ivar Berglund 13-14 Forslag 

Sponsorutvalg Styret 13 Forslag 

Valgkomite Jan Viktor Berntsen 13-14 Forslag 

 Tore Winje 13-14 ------- ” ------- 

 Terje Tollefsen 13-14 ------- ” ------- 

 

Valgkomiteens forslag ble tatt til følge og samtlige valg var enstemmig. 

 

Ombud til ombudsmøtet den 9. desember: 

Det ble foreslått: Styret + leder av U.utvalget, ev. vara for denne. Ingen andre forslag 

og disse er valgt. 

 

Den nyvalgte lederen Sveinung Kvamme takket for frammøtet og for fornyet tillit som 

leder av laget. 

 

29.10.12 

 

Johs. Fagerheim, 

referent 

 

 


