Til medlemmer i Notodden pistolklubb

Notodden 17 Februar 2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Notodden Pistolklubb 2019
Styret viser til innkalling til årsmøte av 12 desember 2019
Årsmøtet avholdes den 25 Februar kl 1900 i idrettens hus på Notodden.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Det er ikke kommet inn noen forslag eller saker.
Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2020
Styrets innstilling til medlemskontingent er å beholde samme kontingent som 2019.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
- leder
- styremedlemmer
- varamedlem
14.2 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.3 Valgkomité:
- leder
- medlemmer
- varamedlem
14.4 Revisisorer
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Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Styrets forslag til forretningsorden
- idrettslagets årsberetning
- Regnskap i revidert stand
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til organisasjonsplan

(i dette dokument)
(i dette dokument)
(eget dokument Regnskap og budsjett)
(eget dokument Regnskap og budsjett)
(eget dokument Organisasjonsplan NPK 2020)

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Notodden pistolklubb kontaktes på post@notoddenpk.no
Med vennlig hilsen
styret

FORRETNINGSORDEN – ÅRSMØTE Notodden Pistolklubb
1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
2. Valgte sekretærer fører protokollen. Protokollen skal underskrives av valgte medlemmer senest 2
uker etter årsmøtet.
3. Ingen medlemmer må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av
hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden til: - 5 min. første
gang. - 2 min. andre og tredje gang. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden har 1 (ett)
min. taletid. Ønsker medlemmer å delta i debatten, rekkes hånden i været slik at dirigent/sekretariat
kan oppdatere talelisten.
4. Dirigenten kan forkorte taletiden, samt sette strek for inntegnede talere etter behov.
5. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak NIFs lov og idrettslagets
lovnorm fastsetter. Alle valg der det foreligger flere enn ett forslag foregår skriftlig eller om det stilles
krav om det. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. Øvrige
avstemminger foregår med håndsopprekking.
6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer - for og imot, samt hvem som
har hatt ordet i saken.
7. Eventuelle forslag som fremmes under forhandlinger, må leveres dirigenten skriftlig og være
underskrevet med medlemmets navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke fremmes, etter at strek er satt eller
at saken er tatt opp til votering.
8. Begrepet «TIL FORRETNINGSORDEN» er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigentens måte å lede
møtet eller voteringen på.
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Årsmelding Notodden Pistolklubb 2019
Det har i 2019 blitt avholdt 4 styremøter og 4 arbeidsmøter.
Styret har bestått av følgende sammensetning.
Leder: Sveinung Hegna
Nestleder: Øystein Barikmo Tørre
Styremedlem: Halvard Ajer Thomassen ( Kasserer )
Styremedlem: Dag Johan Thorbjørnsen ( Sekretær )
Styremedlem: Sandra Ingeborg Barikmo
Styremedlem: Arve Dyhre Ekeberg
Vara: Jan Nordbotten
Klubben har i 2019 registrert 127 medlemmer.
Det har i løpet av året blitt utført div arbeid på Limoen.
Dynamisk gruppa tokk på seg jobben med å støpe gulvet på standplass og bygge utedo.
Ole Jørgen mf tokk ansvaret og isolerte varme bua.
Styre har ikke fått tilbake våpen som ble beslaglagt. Leder var i kontakt med politiet 11.02.2020 Fikk da beskjed at
dette var klart. Leder følger opp i 2020
Notodden pistolklubb ønsker å takke Notodden trafikkskole , Hjemmelading og Altiel for sponsing av diverse
utbedringer på Limoen.
Felt skyting:
Ingen avholde stevner.
Noen av klubbens medlemmer har deltatt på en del feltstevner i distriktet. Det har vært mange gode resultater med
blant annet flere 1.st plasser. Det ble også tatt Sølv av Lars Erik Høgstad i revolvefelt i distrikts mesterskap.
Metallshiluetten:
Ingen aktivitet i 2019
Svartkrutt:
Ingen aktivitet i 2019
Dynamisk Skyting.
Klubben har i 2019 arrangert 2 åpne dynamisk stevner og 1 klubb stevne i pistol. Og 6 klubbstevner på rifle.
Det har vert bra oppmøte og gode resultater fra NPK sine medlemmer på stevner.
Eirik Johannes Larsen ble Norgesmester i dynamisk rifle, og 10 plass i VM som gikk i Sverige.
Notodden 20.01.2019
Sveinung Hegna
Leder Notodden pk.
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