
REFERAT FRA ÅRSMØTE I GJØVIK PISTOL KLUBB 14.02.2020 

Pkt 1,2,3  

Årsmøte ønskes velkommen og åpnes av styreleder Trond Arne Svartbekk, som 
også blir valgt til ordstyrer og saksliste blir godkjent ved at pkt 7 c på sakslista 
blir slettet. 

Svein Ivar Holte og Rune Holte underskriver protokoll. 

Godkjente stemme berettige pr. 31.12.2019 tilstede på Årsmøte er 22. 

Ole Evensen og Jan Fredrik Kvam er tellekorps. 

 

Pkt 4. Årsberetninger 

Årsberetningen leses høyt av Trond Arne Svartbekk.  

Det kommer et spørsmål fra salen etter årsberetningen om hva styret har            
jobbet med siste året? 

Det ble godkjent ny lov norm fra nasjonalt hold. Det ble også ansatt en              
banemester på Revhiholen som skal ha oversikt over hva som skal gjøres på             
banen av vedlikehold o.l. Den nye banemesteren er Svein E Hansen.  

Godkjent årsberetning. 

Årsberetning for Dynamisk gruppe 

Årsberetning fra Dynamisk gruppe leses høyt av Trond Arne Svartbekk.  

Tillegg til årsberetningen fra Roy: Det er pr. d.d. ingen klubbkontakt i Dynamisk             
gruppa. Dette kan føre til at GPK blir ekskludert fra forbundet. 

Rettelse til Årsberetningen: Det er kun 1 internasjonal dommer i DSSN gruppa.  

Det var 4 stk godkjente for dynamisk på årsmøtet. 

Årsberetning godkjent. 

Årsberetning for Westerngruppa Minnesota Manhunters 

Årsberetningen leses av Ole Evensen. 

Spørsmål fra salen om det hadde blitt gjenopprettet kontakt med passive           
medlemmer? I forhold til passive medlemmer er det sendt ut invitasjon til å bli              
med i den nyopprettede Facebook gruppa. 



Det kom også et spørsmål om hva som gjøres i forbindelse med å få publikum               
til å komme på Western stevner.  

Det ble også informert om at det pr. d.d. ikke er lov til å skyte med hagl pga en                   
feil i søknaden. Dette jobbes nå med for å bli rettet opp. 

Årsberetning godkjent. 

Årsberetning Svartkrutt gruppa 

Årsberetning leses av Ole Tor Sørbu. 

Det er i 2019 10 medlemmer av gruppa. Melding blir sendt ut til medlemmene              
når det er trening for gruppa. Fra nå av blir det også lagt ut på Facebook siden.  

Årsberetning godkjent. 

Pkt 5. Regnskap 

Regnskapsfører går gjennom regnskapet for 2019. 

Ingen spørsmål til driftsregnskapet for 2019. 

Det var pr. 01.01.2020 kr 177 600,- kr. på konto. 

Revisjonsberetningen leses av Gynther Rise 

Kontrollert at bank beholdning overensstemmer med bank, bilag m.m.         
Regnskapet for 2019 vært veldig oversiktlig og lett å kontrollere. Det ble            
anbefalt straffefrihet for styret når regnskapet skal godkjennes.  

Kommentar fra salen om at dette var det mest oversiktlige og beste regnskapet             
som var blitt presentert klubben.  

Det ble stil spørsmål vedr. fritak av straff for styret fra salen. Regnskapsfører             
forklaret at dette egentlig bare er proforma, og at når regnskapet er godkjent             
fra årsmøtet er styret fri. Dette er slik det alltid har vært, men at den korrekte                
måten å gjøre dette på er å bemerke det under beretningen.  

Det skal også ryddes opp i ikke betalende medlemmer som står på            
medlemslista. Dette er medlemmer klubben må betale en avgift på til Norges            
Idretts forbund som er en ren utgift for klubben. Det ble litt diskusjon rundt              
innkreving av kontingent som ikke var blitt betalt fra medlemmer som har vært             
passive i lange tider. Det har blitt sendt mail til ikke betalende medlemmer med              
påminnelse om betaling eller utmelding. Noen har betalt og andre ga klar            
beskjed om at de hadde meldt seg ut for lenge siden. Men medlemsregistret             
ikke blitt oppdatert. Det ble besluttet at medlemslister skal oppdateres og ikke            



betalende medlemmer slettes og meldes ut av klubben uten å forfølge           
«gammel» ubetalt kontingent da dette vil være veldig vanskelig å få drevet inn.             
Dette blir en stor rydde jobb, men som vil spare klubben for høye avgifter for               
ikke betalende medlemmer. Klubben starter dermed med «blanke ark» på          
medlemslistene. 

Regnskapet godkjent. 

Pkt 6 Budsjett 

Budsjettet er lagt opp etter 2019 tall. Det ble noen forklaringer frem og tilbake              
vedr. budsjettet. 

Godkjent uten endringer. 

PAUSE 

Pkt 7 Innkomne saker 

a) Forslag om at GPK sponser deltakere i 1 start i NM felt/spesialfelt 
Mot forslag fra styret: Ikke sponsing av start med begrunnelse av at da             
bør alle grener sponses.  
Tilleggsinfo vedr. kostnader: NM start felt 400,- kr 

       Western 350,- kr 
                                                    Dynamisk 1000 – 1200 kr 
Detter er kostnader pr. start. 
Stemmer avgis ved håndsopprekning: 
FOR 1 stk. MOT 20 stk. BLANK 1 stk. 
Forslaget om sponsing av en NM start dermed forkastet.  

b) Forslag om å heve kontingenten med 250,- kr. for 2020 
Motforslag fra styret: holde kontingenten for 2020 uforandret. 
I dag er årskontingenten på 1250,- kr. Det ble litt diskusjon rundt dette.             
Ut fra budsjettet ser økonomien til klubben solid ut, og det er ikke lov til               
å bygge Egenkapital ved økning av kontingenten hvis det ikke er avsatt til             
spesielle formål som er en stor økonomisk investering for klubben. 
 
Stemmer avgis ved håndsopprekning. 
FOR 4 stk MOT 14 stk BLANK 3 stk 
Ny avstemming da antallet ikke stemte. 
FOR 4 stk MOT 15 stk BLANK 3 stk 
Forslag om heving av kontingenten med 250,. Kr forkastet. Kontingent          
for 2020 blir uforandret.  



Pkt 8 Valg 

Valgkomiteens innstilling til formann: Trond Arne Svartbekk 

Gjenvalgt ved akklamasjon 

Valgkomiteens innstilling til styremedlem: Ronny Røise 

Gjenvalgt ved akklamasjon 

Valgkomiteens innstilling til styremedlem: Johan Korsvold 

Valgt ved akklamasjon 

Valgkomiteens innstilling til varamedlem: Svein Erik Hansen 

Benkeforslag:                                                   Hege Pettersen-Moe 

Det blir stemt over Hege Pettersen-Moe til vararepresentant 

Stemme avgitt ved håndsopprekning 

FOR 20 stk MOT 0 stk BLANK 2 stk 

Hege Pettersen Moe valgt til varamedlem i styret. 

Kontrollutvalg: Gunther Riise gjenvalgt ved akklamasjon 

     Jan Olav Skinstad varamedlem valgt ved akklamasjon 

Valgkomite velges av årsmøte 

Sonja sa JA til gjenvalg 

Nils sa NEI 

Øyvind fortsetter 

Benkeforslag: Jan Fredrik Kvam inn i valg komiteen. 

Jan Fredrik Kvam valgt ved akklamasjon. 

 

Valg av representanter til kretsting og idrettsråd. 

Styret ber om lov til å velge representanter til disse møtene. Sakene som skal              
opp på møtene må gjennomgås med styret på forhånd sammen med           
representantene som skal reise.  

Vedtak: Styret får denne tilliten til å velge representanter. 



Pkt 9 Avslutning 

Info fra Jan Fredrik Kvam 

Avslutningsvis informerer Jan Fredrik Kvam om den nye hjemmesiden til GPK           
som er under oppbygging. Det blir forklart litt om hvordan den er tenkt             
oppbygd og om funksjonaliteten på hjemmesiden og hvordan man navigerer på           
siden. 

Det blir noen utvalgte adminastratorer på siden som kan legge inn artikler o.l.  

Mail adresser til klubben skal følge verv og IKKE person. Dette for at historikken              
ikke skal bli borte selv om det er andre som blir valgt til verv.  

Info fra styret 

Det ble igjen snakk rundt ikke betalende medlemmer. Det er en stor            
medlemsmasse som ligger brakk som klubben må betale til NIF for. Det blir             
startet på «scratch» i 2020 med ny vaskede medlemslister. 

Medlemmer kan strykes fra medlemslistene etter 1 år uten å betalt kontingent.  

Det ble spurt fra salen om ikke klubben har et ansvar for å informere ikke               
betalende medlemmer om deres ansvar i forhold til våpenhold og          
klubbmedlemskap. Dette ble avvist og at hver enkelt har et ansvar selv for å              
holde seg oppdatert på lover og regler. Det blir sendt purringer og innstilling             
om skriftlig å melde seg ut hvis det er ønsket. Hvis de innen fristen ikke betaler                
eller svarer blir de strøket fra medlemslista.  

Dugnad 

Det har i 2019 vært lagt ned en formidabel dugnadsinnsats, men det er stort              
setet nye medlemmer som stiller på dugnadene.  

Forslag fra salen om at det på nettsiden blir lagt ut en «gjøremålsliste» 

Styret skal utarbeide en arbeidsinstruks for banemesteren.  

Det er et ønske om at yrke skal inn på medlemslistene da det kan gjøre det                
enklere å spørre rett person om råd og hjelp til spesifikke oppgaver. 

Når det gjelder lys på banen må det fås tillatelse fra grunneier.  

Når det gjelder container på banen er dette en styresak som blir vurdert             
fortløpende i forhold til behov. 



Trond Arne Svartbekk skal den 19.02.2020 i møte med representanter fra           
Skytteforbundet vedr. skyting innendørs hvis Totenhallen blir stengt. Det er et           
stykke frem i tid, kanskje 5 -10 år. 

 

 

 

 

 
 
 

 


