
REFERAT ÅRSMØTE  
Numedal Sportsskyttere 
 
 

Dato: 06. Mai 2021 
Tid: kl. 19.00 
Sted: Lampeland Hotell 
 
 
Tilstede: Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Stein Martinsen, Svein Petter Hanserud,  
Thor Helge Skaug, Roar Øygarden, Bjørge Antonsen, Ola Fosshaug, Målfrid Vannebo, Inga 
Marie Hanserud.  
 
 

1. Godkjenning av møteinnkalling 
OK 
 

2. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokoll 
Møteleder:    Stein Martinsen 
Sekretær:     Gunn Heidi Sønsterud Haugen 
2 representanter - protokoll:  Alle skriver under 
 

3. Årsmelding 
Stein leste opp årsberetningen. 
Små endringer. Disse ble gjort underveis. Fyldig og god årsmelding. 
  

4. Regnskap 
Gunn Heidi gikk igjennom regnskapet og forklarte flere av postene underveis. 
1. Regnskapet er godkjent av revisorene 
2. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer 

 
5. Kontingent 

Forslag om å fortsette med dagens kontingent. Ingen innvendinger på det. Fortsetter 
slik den er i dag.  
Voksen:    500,- 

Ungdom senior: 16 – 20 år:  150,-  
Ungdom Junior: 0 – 15 år:  100,- 
(300,- går til forbund og 75,- går til krets)  

 
6. Styrehonorar 

I statuttene står det: Styreleder 6000,- Kasserer 3000,-. Dette er fordi det er store 
tunge verv som er vanskelig å skaffe folk til, mange klubber har styrehonorar. Dette 
tas opp som fast punkt på hvert årsmøte. Årsmøtet ønsket ingen endring for 2021. 
Forberedes en mulig indeksreguleres til neste år. 

 
 



7. Budsjett 
Gunn Heidi gikk igjennom budsjettet. Det ble spurt litt og forklart litt rundt noen 
punkter og justert. 
Styrehonorar bør inn som eget punkt. Posten for utstyr reduseres tilsvarende. 
 

8. Valg 
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Pga litt omveltninger internt i styret, ble alle 
valgt inn etter opprinnelig oppsett. Dvs:  
Kasserer/styremedlem/varamedlem velges i partallsår og  
nestleder/sekretær i oddetallsår. Leder er på valg hvert år. 
 
Styret: 
Leder:   Gunn Heidi Sønsterud Haugen 1 år (Valgt i 2021) Gjenv. 
Nestleder:  Stein Martinsen   1 år (Valgt i 2021) Gjenv. (ny rolle) 
Kasserer:  Svein Petter Hanserud  2 år (Valgt i 2021) Gjenv. (ny rolle) 
Sekretær: Roar Øygarden   1 år (Valgt i 2021) 
Styremedlem: Anne Aamot    2 år (Valgt i 2021) 
Varamedlem:  Bjørge Antonsen    1 år (Valgt i 2021) 
 
Banekomité: 
Stein Martinsen      1 år 
Svein Petter Hanserud     1 år 
Roar Øygarden  (Ansvarlig Mykstu) 1 år 
(Neste år bør det inn 1 person til pga minimumsantall for oppsetting av 50m banen) 
 
Revisorer: 
Målfrid Vannebo      1 år 
Thor Helge Skaug     1 år 

 
Representant for ting og møter i organisasjonen: 
Styret får fullmakt til å velge fortløpende   
(Skytterkonferansen, etc.)    1 år 
 
Valgkomite: 
Styrets innstilling til valgkomite ble godkjent: 
Leder:   Ola Fosshaug    1 år  
Nestleder:  Ikke satt opp pga en feil!  
Medlem:  Christine Lind Fosshaug  1 år  
Vara:   Kim-Andre Lund   1 år  

 
9. Innkomne saker 

Fjorårets vedtatte forslag videreføres: «Styret foreslår å sette av inntil 1/3 av 
oppsparte midler, maks 300.000, i aksjefond. Pga. Covid-19 viruset, er aksjekursene 
lave og det kan være lønnsomt å handle nå. Det ble enstemmig vedtatt at styre kan 
velge å gjøre dette.» 
 
Årsmøtet avsluttet. 



 

Etter årsmøtet ble det gitt litt generell informasjon og delt ut premier       
 
Div. informasjon: 
- Roar informert om vår nye pistolbane på Mykstu i Veggli. Vi kjøpte banen for kr 

1,- av Nore og Uvdal Pistolklubb i 2019 og vi fikk da ordnet leieavtale med 
grunneier i 30 år. Banen er rydda og det er satt opp ei ny brakke, vollen er også 
forbedra. For å få i gang vendeanlegget må det ordnes ny PLS og ny kompressor, 
samt at strømmen må kobles til. Alt av flomlys må byttes dersom banen skal 
kunne benyttes i mørket. Det må også tegnes inn et området for feltskyting på 
kartet i avtalen. 
 

- Målfrid orienterte litt fra skytterkonferansen. Registrering av skytebaner og 
håndtering av bly på skytebaner var det viktigste. Forbundet er behjelpelig med å 
finne passende løsninger. De kjenner til 3 gode alternativ pr. i dag.  
 

- Orientering fra driftskomiteen på Stevningsmogen ved Gunn Heidi. Mulighetene 
for å kunne lagre brakkene på Stevningsmogen og takene må muligens 
«reforhandles», driftskomiteen er positive.  
 
 

 
Lampeland 06.mai.2021 
 

 


