Referat årsmøte NOP Vatne for 2014
Svartemyr 27.01.2015 18:00
17 oppmøtte, 3 fullmakter

Valg av møteleder og referent
Svein Olav Hagbø ble valgt som møteleder og Geir Martin Alvestad ble referent

Godkjenning av innkalling og utnevnelse av tellekorps
Innkalling ble godkjent

Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent

Godkjenning av referat 2013
Referat årsmøte 2013 ble godkjent

Beretninger
Årsberetning 2014 ble opplest og godkjent

Premieutdelinger
Klubbmestre 2014 ble opplest, og medaljer utdelt til de som var tilstede

Dugnadspremiering
Trond Eriksen ble på forhånd trukket som vinner av dugnadspremiering for 2014. Han ble
trukket ut bland medlemmer som har deltatt på dugnad eller vært med i vaktordningen.
Medlemmer i styret var ikke med i denne listen.
Styret lager kriterier for neste års utvalg, og presenterer en liste med kandidater til neste
årsmøte. Selve trekkninger fra denne listen blir på årsmøte.

Status Hogstad
Tom Hetlevik informerte om skytebane Hogstad. Saken er stoppet hos kommunen.
Antagelig pga en misforståelse etter kontakt med Stavanger PK.

Skytebane Vatnefjell
Tom Hetlevik informerte om skytebane Vatnefjell. SØF planlegger flytting av all sivil
skyting fra Svartemyr til Vatnefjell. Det er nevnt en tidshorisont 24 år. Vi har en
banekommite som vil samarbeide med NROF, som har tilsvarende ønsker til bane.
Årsmøte er positiv til disse planene.

Svein Olav Hagbø som æredsmedlem
Svein Olav Hagbø ble hedret med æresmedlemskap

Kristen Robertsen som æredsmedlem
Kristen Robertsen ble hedret med æresmedlemskap

Godkjenning av regnskap og revisjonsrapport
Regnskapet ble godkjent. (saken ble flyttet til før innkomne forslag)

Innkomne forslag 1
Innkommet forslag om redusering av kontingent til 600 kr ble opplest

Motforslag
Motforslag fra styre om redusering til 700 kr ble opplest

Benkeforslag
Benkeforslag om å beholde kontingenten på 800 kr
Skriftlig stemming med 20 stemmer, hvorav 3 var fullmakter
Opptelling: alt.1 (600 kr):1 stemme, alt.2 (700 kr):9 stemmer, alt.3 (800 kr):10 stemmer
Resultat: vi beholder kontingenten på 800 kr

Innkomne forslag 2
Innkommet forslaget om forslag om økt avgift for gjesteskyttere ble trukket.

Motforslag
Styrets motforslaget ble trukket.

Benkeforslag 1
Benkeforslag om å formalisere en ny type medlemskap. Vil gjelde skyttere som allerede er
hovedmedlem i en annen klubb, og dermed allerede betaler krets/forbundskontingent.
Medlemskontingenten for sidemedlemskap blir da gjeldende kontingent minus
krets/forbundskontingent.

Godkjenning av budsjett
Budsjettet ble godkjent.

Valg av styre
Alle forslag fra valgkomiten ble godkjent.
Det nye styret: (itv) = ikke til valg
Formann
Trond Eriksen
Nestformann
(itv) Svein Olav Hagbø
Kasserer
Kristen Robertsen
Sekretær
(itv) Tom Alexander Hetlevik
Styremedlem 1
Åsbjørn Idland
Styremedlem 2
(itv) Alan L Mcgilvray
Varamedlem 1
Ronny Lilleland
Varamedlem 2
Geir Martin Alvestad
Valgkomite Leder Bjørn Birkeland
Valgkomite
Torstein Torstrup
Materialforvalter
Ronny Lilleland
Revisor 1
Bjørn Birkeland
Revisor 2
Brit Helen Rørvik Thorkildsen

Valg av representanter
Styret får fullmakt til å finne representanter til kretstinget.

Avslutning
Årsmøte ble avsluttet 20:20

