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Sakliste for årsmøte 2012 
 
 
 
 

Ein vil foreslå  denne sakliste: 
 
1.      Opning 
 
2.      Val av ordstyrar, referent og to personar til å underskrive protokollen. 
 
3.      Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
4.      Godkjenning av årsmeldingar 
4.1     Årsmelding frå hovedstyret 
4.2     Årsmelding frå Jegergruppa 
4.3     Årsmelding frå Ungdomsgruppa 
 
5. Fastsette  medlemskontingent.  Se vedlagt saksdokument 

 
5.01. Satser for bruk og eventuelt utleie av lagets våpen  i kaliber 6,5 x 55.  

Se vedlagt saksdokument. 
  
5.1 Satsar for storviltprøve.         

 
 

5.2 Oppsett for trening og bruk av skytebanen 2013    
 
5.3 Terminliste for 2013    
 

 
6. Innkomne saker frå styret/ medlemmar. 

 
7.      Godkjenning av rekneskap og budsjett 
 
8.      Val   
 
9.      Valg av utsending til ombudsmøtet 
 
10.      Avslutning 
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Årsmelding for Tresfjord Skyttarlag 
2012 

 
 
Hovudstyret har vore samansett slik: 
 
Formann Hans J. Frostad  
Nestformann/skrivar Lasse Bruaset  
Kasserer Erlend Overaa  
Styremedlem Sindre Lindset  
Styremedlem Bjørnar Daugstad   
1.varamenn Lars Gunnar Lund 
2.Varamann Merete Kjersheim 
 
Formann Ungdomsutvalg Kato Sætre 
Medlem Kirsti Øvstedal 
Medlem Svein Kjersheim 
 
Formann Jegergruppe Geir Hoel  
Medlem Harald Øvstedal 
Medlem Jan Inge Daugstad 
Medlem Anna Hoel 
Medlem Kirsti Øvstedal 
Medlem Sigbjørn Solholm  
Medlem Arnfinn Lange 
Medlem Einar Martin Vike 
Reserve Sindre Lindset 
Reserve Lasse Bruaset 
 
 
Ammo-forvalter Hans Jakop Frostad 
 
Revisor: Jorunn Frostad 
 Alf Henrik Håker 
 
Formann valgkomite Tor Elling Kjersem 
Medlem Jan Inge Daugstad 
Medlem Trond Lindset 
 
Det har i løpet av året vært avholdt 6 styremøte, der i alt 29 saker er blitt behandla. I tillegg har det blitt 
avholdt gruppemøter ol. 
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Årsmelding fra hovudstyret 2012 
 
Aktiviteten i skyttarlaget har i år vært som tidligare år, det er en fast gruppe som bruker skytebana. 

Noen  av de ”faste” skyttarane har deltatt  på forskjellige stemner i løpet av året og har oppnådd gode  

plasseringar og fine premier.  

Landskytterstevnet ble arrangert på Voss, det deltok fire deltakarar på dette stemnet frå oss, 

toppresultata  ble vel ikkje helt som forventa i år heller.  

Resultat og plasseringar frå stemner medlemmane har deltatt på kan finnest på vår nettside og DFS sin 

sider. 

Skulle gjerne ønskes at enda fleire medlemmar benyttet seg av skytebana og at vi klarer å få med fleire 

skyttarar på konkuranser. Vi har en fin gruppe med skyttere i ungdomsgruppa som burde vært mer 

deltakende  på stevner utenfor vår egen krets. Størstedelen av medlemmer er jegere som skyter sine 30 

treningskudd og oppskyting.  

 

Antall medlemmar i laget i 2012: 

Klasse Navn Antall 
 
1 1. klasse 136 
2 2. klasse 5 
3 3. klasse 3 
4 4. klasse 3 
ASP Aspirant 11 
FRI Fri klasse 0 
J Junior 6 
ER Rekrutt 3 
V55 Veteran 55-64 2 
V65 Veteran 65-72 1 
V73 Veteran 73- 1 
SUM  171 
I tillegg 4 støttemedlemmar 
 

Klasse 1 er hovudsaklig jegerskyttarar.  

Når det gjelder arbeid i ungdomsgruppa og rekruttering har de som står for denne gruppa utført en 

kjempe god  jobb i året som er gått. Leiaren i Ungdomsgruppa står på og gjør en stor innsats for dette. 

 Deltaking på treningar innadørs har vært god, men for mange faller frå når utesesongen startar.  Noen 

av våre ungdomsskyttarar har deltatt på opne stemner dette året og gjort bra der.  Dette må det arbeidast 

vidare med i det kommande året i ungdomsgruppa å prøve å få med enda fleire skyttarar på stemner.  

 

 

Jegergruppa har drevet med sin aktivitet og denne har vært god, se egen årsmelding. 

Gruppa har arbeidet godt og har fått arrangert jegertrening og oppskyting på en god måte. Det har vært 

en auke i medlemsregisteret siden vi la om kontigentsatsene og satser for oppskyting. Disse endringene 
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ser ut til å medføre at vi får flere medlemmer og flere kommer på skytebana vår og bruker denne. 

Endringene har også medført en enklere rutine for de som ar ansvarlige for disse skytedagene. 

 

I 2013 blir det startet opp med ”Bedriftskyting” sammen med de andre skytterlaga i Vestnes. Denne 

skytinga er basert på mal fra Rauma Skytterlag som har hatt stor oppslutning på dette.Bedrifter melder 

på lag beståande av tre personar som skyter tre ganger og de beste etter tre runder måtes i en finale og 

det kåres beste bedrift. Det blir spennende å sjå om det blir positivt mottatt tiltak i bedrifter rundt 

omkring i Vestnes. 

 

Skytebaneområdet er det ikkje utført noe store endringar, kun nødvendig vedlikehold på skiver og 

nødvendig rydding.  

Det arbeides med planer om endringer og nye avtaler på skyteområdet, det har vært kontakt med 

grunneiere, men det er vanskelig å få noen konkrete svar. Dette må det settes fortgang i for å finne fram 

til løsninger. Det ble investert i 2011  4 elektroniske 15 meterskiver. Disse ser ut til å virke 

tilfredstillande og medfører enklere og sikkrare bruk for skyttarane.  

 

Den økonomiske situasjonen må sies å være bra. Sal av jaktammunisjon, kiosk, medlemskontigenter 

osv. gir oss stort sett de inntektene vi får inn. Midlar vi får fra Frifond hjelper oss å få til tiltak for 

ungdommane, 

Det vil i 2013 bli investert i varmepumpe på innendørsbane, gummi liggematter på alle standplasser, 

maling av gulv osv. 

 Laget ble tildelt gavemiddlar frå Sparebank Møre, en avtale med Tafjord Marknad og diverse andre 

bidragsytarar. Vi fikk kulturmidlar frå kommunen, grasrotmiddlar, mva kompensasjon osv. Ansvarlige i 

laget har vært flinke til å finne fram og søke diverse på diverse midlar og støtteordningar. Vil sende en 

takk til alle som støtter oss økonomisk og på andre måtar i året som har gått. 

Tresfjord Skytterlag har eksistert i 130 år i 2013. Dette jubileet bør på en eller annen måte markeres, 

både i lokalsamfunnet og kommune. Det arbeides med plan for å avvikle ett 130 års jubileumsstevnet. 

For å få til dette trenger vi støtte av medlemmer og andre for å få til på en god måte. 

 

Tresfjord Skyttarlag vil få takke grunneiarar / tillitsvalde og medlemmer for året som har gått. 

 

For styret i Tresfjord Skyttarlag 
 
Hans J. Frostad 
Formann 


