
Protokoll fra 

Askim Pistolklubbs årsmøte 01.06.2021 

Åpningen av årsmøtet for 2021 på Teams, ble foretatt av Ulf B. Karlsen som 
ønsket de fremmøtte velkommen. Det er jo et noe spesielt år vi har vært 
igjennom og derfor måtte vi avholde årsmøtet i dette forum, og Ulf forklarte 
hvordan dette skulle foregå. 

Han informerte videre om status i hula og fremdrift så langt, samt 
fremtidsutsikter for oppstart i nyoppussede lokaler. 

 

Første punkt på agendaen var godkjenning av stemmeberettigede som var til 
stede i møtet, og det ble konstatert at det var 15 stk. 

 

Valg av dirigent var neste punkt og enstemmig fikk Ulf B. Karlsen den jobben. 

 

En referent ble også valgt, og som vanlig falt den jobben på Anders Dingstad. 

 

2 referenter til å signere på årsmøteprotokollen ble deretter valgt, og det ble: 

Steinar Nøkleby og Jarle Thorstensen, som må signere denne digitalt. 

 

Så var det innkallingen som skulle godkjennes og denne ble godkjent uten noen 
bemerkninger. 

 

Så var det gjennomgang av sakslista og forretningsorden, og dette ble også 
enstemmig godkjent. 

 

Årsmeldingen stod deretter for tur og den ble gjennomgått av Ulf B. Karlsen, og 
ble deretter godkjent av årsmøtet. 

 



Regnskapet ble også gjennomgått av Ulf B. Karlsen, og her dukket det opp noen 
spørsmål som ble besvart. Tallenes tale var klare, vi har brukt mye penger på 
oppussing av hula, og underskuddet for 2020 kom på kr.426.038,-  
Det ble også kommentert at noe bedre spesifikasjon av enkelte poster kunne 
vært bedre, samt litt tydeligere posteringer og kanskje noen noter som 
forklaring det var noen uklarheter. 

Deretter ble regnskapet også godkjent av årsmøtet. 

 

Kontrollutvalget som det nå heter, hadde også laget en rapport som ble 
gjennomgått og kommentert av kontrollkomiteen ved Morten Pedersen. 
Deretter ble denne også godkjent. 

 

Innkommende forslag var ikke mottatt av styret i forkant av årsmøtet, så dette 
punktet utgikk. 

 

Neste punkt på agendaen var fastsettelse av medlemskontingenten, og her 
hadde styret et forslag på å øke den fra kr. 1000,- til kr. 1250,- 

Noe av grunnen til dette forslaget om økningen var at forbundet har økt sin 
kontingent med kr. 50,-, og hovedgrunnen var jo at vi har brukt mye penger på 
oppussing i hula og trenger derfor mere inntekter for å dekke opp dette. 

Forslaget ble diskutert litt frem og tilbake, men ble til slutt enstemmig vedtatt. 

 

Budsjettet var deretter det neste som ble tatt opp, og etter en kort 
gjennomgang ble dette også enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

 

Organisasjonsplanen ble så gjennomgått og godkjent. 

 
 
 
 
 
 



Siste punkt på agendaen var valg, og valgkomiteen, som har bestått av  
Leder, Bjørn Herman Østlie, Medl. John Niclas Karlsrud og Rune Haraldstad, 
og vara Nina Huuse, hadde følgende innstilling : 
 
- Leder velges for 2 år, til 2023:    forslag:   Ruben Frantzen 
- Nestleder velges for 1 år, til 2022:    forslag: Trond Madsen Evenby 
- Styremedl. 1 velges for 2 år, til 2023:   forslag:   Rune Haraldstad 
- Styremedl. 2 ikke på valg, til 2022:       Anders Dingstad  
- Styremedl. 3 velges for 2 år, til 2023:    forslag: Jimmy Turhus 
- Styremedl. 4 velges for 1 år, til 2022:      forslag: Steinar Nøkleby 
- Varamedl. 1 velges for 1 år, til 2022:   forslag: Petter Nilsen + 

  Benkeforslag: Tonje Horn Olsen 
- Varamedl. 2 velges for 1 år, til 2022:   forslag: Siw Hellerud 
- Kontrollutv. velges for 1 år, til 2022:   forslag:  Morten Andreassen og 

                                                                                               Gard Frydenlund  
- Vararep. Til kontrollutv., 1 år til 2022:       forslag: Kim Varberg 

Samtlige ble enstemmig valgt inn og benkeforslaget ble også enstemmig 
godkjent, slik at Tonje Horn Olsen kom inn som varamedlem istedenfor Petter 
Nilsen. 

Med dette var den formelle delen av årsmøtet over, og den gamle lederen 
takket for seg. Den nye lederen takket for tilliten og takket for et fint møte og 
alle de fremmøtte. 

 

Referenter: 

 

 
______________       _______________ 
Steinar Nøkleby       Jarle Thorstensen 




