
Sak 12) Behandle forslag og saker: 
 
 
 
 
 
Lovforslag 1: 
 
Styret foreslår å endre § 13, punkt (1): 
§ 13  Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er Askim Pistolklubbs øverste myndighet, og avholdes hvert år 1.Torsdag 
i Februar måned. 

 
TIL: 
 
§ 14     Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er Askim Pistolklubbs høyeste myndighet, og avholdes 
hvert år innen utgangen av mars måned. 

 
 
 
 
Begrunnelse: 
 
Dette er en endring i henhold til ny lovnorm, og gir oss litt mere fleksibilitet i forhold til når vi 
avholder årsmøtet. Dette forhindrer oss ikke i å avholde årsmøtet i Februar, men med hensyn 
til frister som skal overholdes (innkalling osv), er det veldig tidlig med årsmøtet den 1. 
torsdagen i februar.  
 
 
Styrets innstilling: - Forslaget vedtas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lovforslag 2: 
 
Styret foreslår å endre § 15 (1), punkt 10 a), b) og d) og punkt (4)  
§ 15     Årsmøtets oppgaver 

(1) Årsmøtet skal: 
10.Foreta følgende valg: 

          a) Leder og nestleder 
          b) Sekretær og kasserer, samt 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
      d) 2 revisorer 
 
 

(4) Faste medlemmer av styret, velges for 2 år, mens øvrige velges 1 år. For å sikre 
kontinuitet skal faste medlemmer velges etter følgende mønster : 
Styrefunksjon:  velges i år med oddetall  velges i år med partall 
Leder     x 
Nestleder        x 
Kasserer    x 
Sekretær        x 
Styremedlem 1   x 
Styremedlem 2      x 

 
 
TIL: 
 
§ 16     Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.  
f) Faste medlemmer av styret, velges for 2 år, mens øvrige velges for1 år.  
For å sikre kontinuitet skal faste medlemmer velges etter følgende mønster : 
Styrefunksjon:  velges i år med oddetall  velges i år med partall 
Leder     x 
Nestleder        x 
Styremedlem 1 (Kasserer) x 
Styremedlem 2 (Sekretær)     x 
Styremedlem 3   x 
Styremedlem 4      x 

 
 
 
Begrunnelse: 
 
Dette er mere i henhold til ny lovnorm og gir oss større frihet til å fordele interne 
arbeidsoppgaver i styret 
Beholde prinsippet om å velge halve styret hvert år. 
 
Styrets innstilling:   - Forslaget vedtas. 
 


