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Referat årsmøte i Tresfjord Skytterlag 

6. desember 2015 kl. 18:00 

På Etac Bil AS Tresfjord Møterom 

 

6 medlemmer møtte til årsmøtet: Hans Jakop Frostad, Erlend Overaa, Kato Sætre, Alf-Henrik Håker, Kato Sætre, 

Martin Bjermeland og Geir Hoel. 

Sak 1 Åpning 

Formannen, Hans Jakop, ønsket velkommen. 

Sak 2 Valg av møteleder, referent og to til å skrive under møteboka. 
Hans J. Frostad ble valgt til møteleder. 
Alf-Henrik Håker ble valgt til referent. 
Kato Sætre og Martin Bjermeland valgt til å underskrive protokollen. 
 

Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste  

 Innkalling og sakliste godkjent utan merknader. 

Sak 4 Godkjenning av årsmeldingar. 
4.1 Årsmelding fra hovedstyret ble referert av formannen. Denne viste at det var 158 betalende 
medlemmer, derav 23 medlemmer 25 år og yngre. 
Årsmeldinga viste til fleire gode resultater av lagets skytter på stevnene i år.  
Merknader: 
- Liv Marit Sætre skjøt finale i sitt første landsdelskretsstevne, og fikk 333 poeng i klasse rekrutt. 
- Resultater fra innendørsstevner var ikke tatt med i årsmeldinga. 
- Aktiviteten med bedriftsskyting burde vært tatt med i årsmeldinga. 
-  
Årsmeldinga viste elles til god aktivitet i både ungdoms- og jegergruppa, og at skytebanen ble reparert etter 
lynnedslag. 
 
Årsmeldinga enstemmig godkjent. 
 

Sak 4.2  Årsmelding frå Jegergruppa. 
 Referert av leder i jegergruppa, Geir Hoel. 

16 treninger frå 20/5 – 2/9-2015. El-skivene har fungert godt i år,og det er nå 6 skiver på 100m. Geir Hoel 
ønsket litt meir strikse regler som kan vises til i de tilfeller dr noen er uenig i gjennomføring av all skyting og 
oppskyting. 
Erlend Overaa la frem ønske om at jegergruppa benytter PC med regneark for automatisk summering av 
inntekter på jegerkveldene. 
Årsmeldinga enstemmig godkjent. 
 

Sak 4.3  Årsmelding frå Ungdomsgruppa.  
Referert av leder i ungdsomsgruppa, Kato Sætre. Seks ungdommer har deltatt på treninger og stevner. 
Årsmeldinga godkjent utan merknader. 

 
Sak 5  Medlemskontigent 2016 

18 år og eldre kr 450,- 
17 år og yngre kr 300,- 
17 år og yngre som melder seg inn etter at innendørssesongen er startet betaler kr 100,- ut året. 
Støttemedlem kr 200,-  18 år og eldre 
Støttemedlem kr 150,- 17 år og yngre 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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Sak 5.1 Utleie av lagsvåpen kaliber 6,5x55 

Kr 0,50 pr. skudd som betales fortløpende 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 5.1 Satser for storviltprøve.  

Medlemmer:  Trening og prøve kr     0,- 
Ikke-medlemmer: Treningsavgift  kr 150,- pr. dag. 
Ikke-medlemmer: Storviltprøve     kr 200,- pr. dag pr. våpen. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 5.2 Bruk av skytebanen i 2016 
 Felttrening: 1/2 – 30/4 – lørdag og søndag 
 Felttrening før MNM og LS: onsdager og søndager et par uker før stevne. 
 DFS-treninger: tirsdag og torsdag kl. 17:00 – 21:00 

Styret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for skyting utendørs i perioden februar til april. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

Sak 5.3 Terminliste for 2016 
 Styret får fullmakt til å sette opp terminliste for 2016. 
 
Sak 6 Innkomne saker 

Ingen innkomne saker til årsmøtet. 
 

Sak 7  Godkjenning av rekneskap og budsjett. 
Regnskapet var ikke ferdig til årsmøtet. (Medlemmer som ønsker opplysning om lagets økonomiske 
situasjon kan ta kontakt med styret.) 

 Budsjett er ikke satt opp for 2016.  
 Kassereren ville at regnskapet skal godkjennes på ekstraordinært årsmøte når det er ferdig. 

 
Sak 8 Valg 
 Valgkommiteen har lagt frem flg. forslag og fått slikt utfall: 

Formann: Hans Jakop Frostad  - på valg - gjenvalg for 1 år 
 Medlem:  Sindre Lindset  - på valg - gjenvalg for 2 år 
 Medlem: Erlend Overaa  - ikke på valg  

Medlem: Martin Bjermeland - ikke på valg 
Medlem:  Bjørnar Daugstad - på valg/sagt fra seg gjenvalg – ingen nye forslag fra valgkomiteen 

 Varamedlem: Trond Lindset  - ikke på valg 
 Varamedlem: Merethe Kjersheim - på valg/sagt frå seg gjenvalg - ny: Bergtor Nyrud  
 
 Ungdomsutvalg: 
 Formann: Kato Sætre  - ikke på valg 
 Medlem:  Jan Magne Smisetfoss - ikke på valg 
 Medlem:  Tor Elling Kjersem - valgt for 2 år 
 
 Jegergruppa: 
 Formann:  Geir Hoel  - på valg - gjenvalg for 1 år 
 Jegergruppa velger sine egne medlemmer. 
 
 Revisorar:  Alf Henrik Håker - på valg - gjenvalg for 1 år 
   Jorun Frostad - på valg - gjenvalg for 1 år 
 Valgkommite: 
 Formann: Lasse Bruaset  - valgt for 1 år 
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 Medlem: Merete Kjersheim - valgt for 2 år 
 Medlem: Bjørnar Daugstad - valgt for 2 år 
 
 Ammunisjonsforvalter:  

Hans Jakop Frostad Gjenvalg 1 år 
  

Banekontakt: 
   Hans Jakop Frostad    Gjenvalg 1 år 
 
Sak 9 Valg av utsendinger til ombudsmøtet. 
 Hans Jakop Frostad, Erlend Overaa og Kato Sætre valgt til ombud.  

Vara: Alf-Henrik Håker. 
 

 Valg av siste styremedlem gjøres på ekstraordinært årsmøte. 
 
Møtet slutt kl. 19:50 
 
Alf-Henrik Håker 
referent   Martin Bjermeland (sign.) Kato Sætre (sign.) 
 


