
Saksliste til årsmøte 2019 

 

Til Medlemmer i Vigra og Valderøy Pistolklubb 

Dato og sted: 27.02.2019 Klubbens lokaler kl.1800 

Saksliste for årsmøtet 

Det vises til innkallingen til årsmøte av 24.01.2019 

Sted:    Giske Idrettshall, skytebanen til Vigra og Valderøy Pistolklubb 

Dato og tidspunkt: 27.02.2019 klokken 1800 

 

Saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.  

 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkallingen har blitt sendt ut til alle medlemmer per e-mail 

og per sms til de uten e-mail . Er også lagt ut på vår hjemmeside www.vivapk.no 

 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Dette velges ved åpning av 

møtet.  

- Men det foreslås Leder for dirigent og et styremedlem som referent.  

- To medlemmer vil bli valgt til underskrivelse av protokoll. 

 

4. Behandle idrettslagets årsberetning.   

Klubben har per dags dato(20/2)  

107 medlemmer (97 menn og 10 kvinner, 18 av disse er under 26(14 menn og 4 kvinner)) 

 26 nye begynte i 2018(21 menn og 5 kvinner) 

9 nye innmeldt så langt i 2019 (7 menn og 2 kvinner) 

19 har sluttet i 2018 

1 har sluttet så langt i 2019.  

 

Vi har avholdt 22 konkurranser med totalt 56 mulige starter i 2018.  

Det er avholdt 6 korrespondanse skytinger opp mot andre klubber gjennom året. Det har generelt vært en god 

deltagelse fra klubben på dette.  

 

På landsbasis 2018  havnet klubben på en 16.plass på baneskyting, men  i Møre og Romsdal er vi størst!  



Stevnedeltakelse(Bane) Alle klasser, fordelt på 170 klubber hele landet(2018) 

- 2018 16.plass antall starter 273 Vigra og Valderøy PK 

- 2017 14.plass antall starter 341 Vigra og Valderøy PK 

Stevnedeltakelse(Felt) Alle klasser, fordelt på 17 klubber Møre og Romsdal (2018) 

Her vises kun stevner i M&R 

- 2018 6.plass antall starter 67 Vigra og Valderøy PK  

- 2017 3.plass  antall starter 159 Vigra og Valderøy PK 

 

Klubben vil avholde 18 stevner(approberte) gjennom 2019 i tillegg kommer noen korrespondansestevner. 

 Vi skal også i 2019 avholde KM i Hurtig fin og grov lørdag 6.april.2019 

Vi kommer til å etterapprobere noen luftpistol/rifle stevner(høsten 2019). 

 

Elektroniske skiver på banen.  

 Vi har kjøpt skiver til 10 m, og vil i 2019 jobbe mot ett tippemiddel prosjekt med el-skiver på 25 m og ny ventilasjon. 

  

Banen er åpen for trening på programskyting på tirsdager fra 18 til 2030. Rekrutteringsskyting hver onsdag fra 18-

2030.  

 

Vi skal også sette opp en egen kveld til Luftpistol/rifle.(muligt annenhver mandag og  annenhver torsdag) 

 

Vi er forsatt med på åpen hall, som er 4 søndager i løpet av vinteren(nov-mar) 

 

Klubben har avholdt 4 styremøter i løpet av 2018.  

 

Klubben har vært representert/tilstede på følgende i 2018 

Skytterkonferansen i oslo  

Årsmøte i Giske Idrettsråd 

Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets 

Vi hadde stand på Fritid 2018 i Sparebanken Møre Arena. 

Vi hadde stand på Kulturdagane i Giske 

Pluss endel andre møter 



 

5. Behandle idrettslagets regnskap.  Deles ut på årsmøte. 

 

6. Behandle forslag og saker.  

- Ingen innmeldte saker 

 

7. Fastsette medlemskontingent for 2020.  

- Det er foreslått følgende endringer i klubbens medlemskontingent. 

- Hovedmedlem Voksen 860,- 

- Hovedmedlem Ungdom 500,- 

- Husstandmedlem 500,- 

- Sidemedlem 500,- 

- Æresmedlem 0,- 

- Støttemedlem 300,- (ny) 

 

8. Fastsette treningsavgift for  

Ingen endring av baneleie. 

35,- pr gang 

875,- for hele året 

Ungdom har fri baneleige. 

 

 8.Vedta idrettslagets budsjett. Deles ut på årsmøte. 

 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

- Klubborganisasjonen vil ha 1 leder, 1 nestleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem.  

- Engasjere Totalregnskap AS som revisor( vi velger da ikke 2 revisorer) 

- Valgkomite  

Per dags dato er: 

 Jan Arve Wiik leder   på valg  for 2 år 

Henrik Holen nestleder   på valg for 1 år 

Styremedlemmer: 

Sandra Beate Blindheim ikke på valg 

Tore Gundersen  på valg 

Pål Martin Kvalsvik  på valg 

Varamedlem: 



Arne Thomas Wiik  ikke på valg 

 

10. Foreta følgende valg (minst en kvinne skal velges inn i styret):  

Forslag legges frem på årsmøtet.  

a) Leder 

b) Nestleder 

 

c) 3 styremedlemmer  

d) 1 varamedlem 

 

e) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. 

 

f) Revisor 

Forslår at Totalregnskap AS vedtas som revisor. 

 

g) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.  

Klubbstyret vil velge representanter til kretstinget. 

 

h) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.  

Foreslår at Kim Aure tar en ny periode. 

 

11. 

Sted og tid for neste årsmøte bestemmes på tinget 

Forslag: klubbens lokaler 26.februar.2020 

 

Med vennlig hilsen 

Styret  


