Årsmøte Fauske & Sørfold Pistolklubb
Sted: Fauske Idrettshall
Tid : 24.02.2022k1. 18:00-21:00
1.

Åpnine
Åpning av Årsmøtet kl. 18.00 formann Tommy Mosti.
Det møtte opp 7 medlemmer med stemmerett.

2. Konstituerins

Valg av møteleder:
Valg av sekretær :
Valg av to medlemmer for underskriving av protokollen:

Tommy Mosti
Knut-Erik Holsen
Bjørn Thomas Hamsund
Mats Øverland

3. Godkiennins av innkallins os saksliste.

lnnkallingen godkjent.
Saksliste god§ent.

4.Resnskao

2O21.

Kasserer gikk giennom regnskapet.

Regnskapet

for202l ble godkjent uten merknader.

5. Årsmøtesaker fra stvret.

a)

Luftbane:
Kort info om luftbanen vi har tatt i bruk i Fauske Idrettshall.
Genererer nye medlemmer.

Adventscup giennomført og jobber med egen ungdomsgruppe og bedriftscup.
Det er søkt om breddemidler 2022 for 5 komplettå elektroniske skiver til luftbanen.

b)

Slrytebane Sjønstå:
Setter utebanen på ven! ettersom s§ret har startet en prosess rundt egnet bygg i området.
fusmøtet ønsker at arbeidet med eiindommen og eksisterende UVgg pa Siø"sta skal videreføres.

Det gis fullmakt

c)

til

styret om å forhandle og oppta lan inntil takst på aktuell eiendom.

Naweendring:
Styret ønsker å informere om s§tterforbundets oppfordring til nye klubber om å være bevisste på
navnevalg og bruk av våpen i klubblogo. Ettersom vi er en etablert klubb ønsker vi ikke å gjøre noen
endringer i navo, klubblogo for profiltøy kan med fordel oppdateres.

Årsmøtet tar informasjonen til etterretning og gir sin støtte.
6. Medlemskontinqent 2023.

Endring fua2016 grunnet riving av bane oppheves

Hovedmedlem
Senior
Familiemedlem
Junior
Æresmedlem

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1500,750,-

750,500,50,-

Obs: 400kr av kontingent for alle over 20år går til kontingent krets/forbund.
Baneforhold ordnet og kontingent tilbakeføres til normal drift2123

Årsmøtet tar informasjonen til etterretning.
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7. Innkomne saker.

lngen imkomne saker.
Årsmøtet ønsker at vedtektene til klubben skal gjennomgås av styret

til neste

årsmøte.

Forslag om å undersøke muligheten for å fremme forslag om æresmedlemskap Torger Hjemås på

fusmøtet2023.
Årsmøtet ønsker en avklaring rundt valgperiode for formann og nesteleder.
Årsmøtet oppreffer en egen skytebanekomitd som skal arbeide videre med eiendom, bygg og området
Sjønstå. Komite består av Tommy Mosti, Elisabeth Windstad, Knut-Erik Holsen og Mats Øverland.
Elisabeth Winstad skal lage ny vaktliste for luftbanen.
Skyteledere som er meldt er:
Tommy Mosti, Knut-Erik Holsen, Bjørn Thomas Hamsund, Simon Engan, Mats Øverland, Stein-Inge
Storstein, Frank Hagerup.
Dette også i forbindelse med gjennomføringen av ungdomshtrs2022

Årsmøtet tar informasjonen til etterretning.
8. Budsiett 2022.

Kasserer gikk gj ennom budsj ettforslaget.
Budsj ettforslaget enstemmig vedtatt.
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9.

Vals.

Sekretær

Tommy Mosti
Elisabeth Windstad
Knut-Erik Holsen
Willy
Kristoffersen

Materialforvalter

Bjørn Thomas Hamsund

Gjenvalgt
Ikke på valg
Gjenvalgt
Ikke på valg
Gjenvalgt
Ikke på valg
Ikke på valg

Formann
Nestleder
Kasserer

Simon
M.

Engan

2.V aramann

Kristen

Jenssen

Jentekontakt
Jentekontakt

Lill Monica

Pedersen

Elisabeth

Winstad

Gjenvalgt
Gjenvalgt

Kontrollkomit6
Kontrollkomit6

Daniel

Engan
Tveråmo

Gjenvalgt
Gjenvalgt

Valgkomite
Valgkomite

Bjøm Thomas Hamsund
Mats
Øverland

1. Vraramann

Tage

Gjenvalgt

Ny

Alle valg ble enstemmig vedtatt.

10.

Avslutnins - Protokoll underskrives.
fusmøtet ble avsluttet kl. 21:00 av møteleder Tommy Mosti.

KÅ€al^d-[---Knut-Erik Holsen
Referent

Protokollen er godkjent

Bjørn Thomas Hamsund
Underskriv er protokoll
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Mats Øverland
Underskriver
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