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REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 

Møtested:   Adm.bygget, Sentralskytebanen 

Antall fremmøtte: 20 stk 

SAKSLISTE: 

1. Åpning v/leder 
Leder ønsket hjertelig velkommen til årsmøtet, og sa seg tilfreds med oppmøtet. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling har skjedd i Nye Troms, på web og ved oppslag. Den framlagte sakslista er i 
h.h.t. vedtektene. Ingen merknader til innkalling og saksliste. 

3. Valg av møteleder 
Sveinung Kvamme enstemmig valgt. 

4. Valg av referent 
Johannes Fagerheim enstemmig valgt. 

5. Årsmelding fra styret 
Årsmeldinga ble delt ut til de frammøtte. Leder leste opp ei meget fyldig melding. 
Det ble fra plenum nevnt at årets samling for sponsorene ifølge tilbakemeldinger var 
meget vellykket. Det ble påpekt at det i meldinga burde ha vært tatt med noe om 
lagets treningsprosjekt LS 2016, noe leder vedgikk. Det ble gitt skryt til Øyvind 
Løkstad som redaktør for lagets hjemmeside. Sida er oppdatert til enhver tid og 
benyttes i stor grad av skyttere også fra andre lag. Leder oppfordret medlemmene til 
å sette seg inn i bruken av elektroniske skiver, og også å rapportere feil som oppstår. 
Meldinga enstemmig godkjent. 

6. Årsmelding fra ungdomsutvalget 
I fraværet av ungdomsutvalgets leder ble meldinga lest opp av Lars Tore Hanssen. 
Leder framholdt at det er mange år siden det er registrert så stor aktivitet for de 
yngste skytterne, og ga honnør til de som har ivaretatt ungdomsaktiviteten. 
Meldinga enstemmig godkjent.  

7. Regnskap 2014 
Resultatrapport fram til 19.okt ble delt ut, og kasserer gikk igjennom hver enkelt 
post. Noen spørsmål ble stilt til enkelte poster og som ble besvart tilfredsstillende.  

 



Det store merforbruket i regnskapet skyldes i hovedsak at investeringene som er 
gjort i 100 m standplassbygg ble vesentlig dyrere enn budsjettert. Betydelige 
merinntekter dekker opp for at det budsjetterte underskuddet ikke ble tilsvarende 
større. Status ble også gjennomgått av kasserer. Revisjonsrapport fra revisor Ole 
Elverum ble lest opp, og som anbefaler at det framlagte regnskapet godkjennes. 
Regnskap og status enstemmig godkjent. 

8. Innkomne saker 
Ingen saker er mottatt. 

9. Fastsette medlemskontingent for 2015 
Styret foreslår uendret kontingent i f.h.t. 2014. 
Enstemmig bifalt av årsmøtet.  

10. Fastsette ammunisjonssubsidier for 2015 
Styret foreslår at subsidieordningen slik den ble vedtatt på årsmøtet i 2012 gjeldende 
for 2013, videreføres uendret i 2015. 
Enstemmig bifalt av årsmøtet. 

11. Sak fra styret: Fastsette nivå på støtte til medlemmer ved anskaffelse av våpen 
Den støtten som hittil har vært gitt i fm våpenkjøp viser seg å medføre for store 
utgifter for laget. Som en følge av nåværende regler har laget bundet seg til store 
utgifter grunnet stort antall søkere.  Styret ser det derfor nødvendig å foreta en 
revisjon av reglene og foreslår reduksjon av støtten. Leder refererte forslag til 
kriterier/avtale, og det ble diskusjon om forslaget. Flere hevdet at en viss aktivitet 
etter anskaffelsen bør være et krav, men at dette er vanskelig å formulere.  
Møtet sluttet seg til et nytt punkt: Søker forplikter seg til minimum å delta i 3 åpne 
eller interne stevner pr. år i 5 år. Dersom dette ikke oppfylles, kan styret kreve tilbake 
støtten. Pkt. 7 i forslaget tilføyes:  ”med fradrag for 20 % pr. år.” For øvrig sluttet 
årsmøtet seg til forslaget. 

12. Lagets arrangementer i 2015 
Leder refererte hvilke stevner det er søkt om i 2015. Dette er de tradisjonelle 
stevnene som Frostrøyken, Tørrskoddfelten, Målselvtreffen, Org.- medaljen og 
Romjulstreffen. I tillegg arrangeres bedriftsskyting i oktober/november. Det ble 
diskusjon om evt å arrangere SM, dersom henvendelse kommer. Laget er allerede 
mye belastet med stevner, men at vi til nød kan arrangere SM miniatyr. 
Ingen motforestillinger fra årsmøtet på dette. 

13. Budsjett 2015 
Kasserer gikk gjennom forslaget til budsjett. Det ble gjort en del forandringer. Det ble 
hevdet at konto 7601, sportslig støtte, burde økes betydelig. Møtet var enige i økning 
på denne kontoen fra kr 10.000,- til kr 20.000,-.  Øvrige justeringer ble slik: 
Konto 3120 økes med kr 3.000,-.  
Konto 3401 økes med kr 1.200,-,  
Konto 3960 økes med kr 800,-.  
Konto 3990 økes til kr 10.000,-.  
Konto 7455 økes til kr 40.000,-. 
Det budsjetteres med en inntektsside på kr 449.000,-, en utgiftsside på kr 464.000,-, 



og dermed et underskudd på kr 15.000,-.  
Grunnen til dette er å få ferdigbehandlet og utbetalt de foreliggende søknadene om 
støtte for våpenkjøp.  
Budsjettet ble med de endringene som nevnt ovenfor enstemmig vedtatt. 

14. Årsfest – dato og komite. 
Dato ble foreslått til lørdag 24. januar-15 og som festkomite: Hallvar, Øystein og 
Wiggo. 
Enstemmig vedtatt og valgt. 

15. Orienteringssaker 
a) Bedrifsskytinga  
     Lars A. orienterte om årets bedriftsskyting. I år er det påmeldt 20 lag som i fjor. 
     Han ba om at de som er oppsatt i komite stiller opp, evt bytter med andre som er  
     satt opp. 
b) Regler for våpenbæring 
    Skytterstyret har innskjerpet reglene for bæring av våpen, jfr. Skytterboka pkt.  
    8.122, gjeldende fra 2015. I kortform sier den nye bestemmelsen at sluttstykket  
    ved bæring av våpen utenfor standplass skal være i bakre stilling eller tatt ut.       
c) Behandling av lagsvåpen 
    Leder henstilte til medlemmene om å melde fra om feil med lagsvåpen. Personlig  
    tilpasning av våpen må ikke skje bortsett fra på våpen som er utlånt på sesong-    
    basis. Utlån må gjøres reglementert iht lagets våpeninstruks av materielforvalter 
eller utpekt stedfortreder. 
d) Kontakt med arrangør av LS 2016. 
    Leder har tatt kontakt med Øvre Målselv om status når det gjelder LS 2016, og 
laget avventer nærmere avklaring m.h.t. eventuell støtte under stevnet 

16. Valg 
Valgkomiteen v/Tore Winje la frem følgende forslag:  

Forslag fra valgkomiteen 2014. 

 

Funksjon Navn Periode  

Styremedlem Fred Gaute Aarsandøy 15-16 Valgt 

 Johannes Fagerheim 15-16 Valgt 

 Øyvind Løkstad 15-16 Valgt 

 Tore Winje 14-15 Ikke på valg 

 Frode Hanssen 14-15 ------- ” ------ 

 Sveinung Kvamme 14-15 ------- ” ------ 

Leder Sveinung Kvamme 15 Valgt 



Vara styret Karin Berntsen 14-15 Ikke på valg 

 Terje Tollefsen 15-16 Valgt 

 Morten Hansen 15-16 Valgt 

Kasserer Hallvar Brandskognes 15 Valgt 

Revisor Ole Elverum 15 Valgt 

Revisor 2 Olav Renmælmo 15 Valgt 

Ungdomsutvalg Jan Viktor Berntsen 15-16 Valgt 

 Svein Roger Bjørnsmo 15-16 Valgt 

 Frank Roar Berntsen 14-15 Ikke på valg 

 Lars Tore Hanssen 14-15 Ikke på valg 

Leder U.utvalg Dagfinn Grønvold 15 Valgt 

Lagsinstruktør Magne Gamst 14-15 Ikke på valg 

Lagsinstruktør Stein H. Berntsen 14-15 ------- ” ------ 

Materialforv. Øystein Berglund 14-15 ------- ” ------ 

Ammoforvalter Leiv-Ivar Berglund 15-16 Valgt 

Sponsorutvalg Lars A. Mickelsen 

Magne Gamst 

15 Valgt 

Baneforvalter  Leiv-Ivar Berglund 14-15 Ikke på valg 

Oppmann senior  Stein Hugo Berntsen 14-15 ------- ” ------ 

Oppmann R/J  Jan Viktor Berntsen 14-15 ------- ” ------ 

Forpleiningsansvarlig  Julie Berglund 14-15 ------- ” ------ 

WEB-ansvarlig  Øyvind Løkstad 14-15 ------- ” ------ 

IT-ansvarlig  Lars A. Mickelsen 14-15 ------- ” ------ 

Jeger-ansvarlig  Terje Tollefsen 14-15 ------- ” ------ 

Valgkomite Tore Winje 15-16 Valgt 



 Wiggo Hol 15-16 Valgt 

 Magne Gamst 15-16 Valgt 

 

Alle som ble foreslått ble enstemmig valgt uten motkandidat.  
 

Utsendinger til Ombudsmøtet 2014: Leder foreslo at styret stiller som ombud. I fall noen i 
styret ikke kan møte, vil styret kunne peke ut andre ombud. 
Enstemmig bifalt. 

Leder Sveinung Kvamme avsluttet møtet med å takke for tilliten. Han gjorde det også klart at 
2015 blir hans siste år som leder i laget. Han takket for godt samarbeid og for dyktige 
medarbeidere. 

Møtet hevet! 

 

24. oktober 2014 

Johs. Fagerheim, 
referent 

 


