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Til medlemmer i Nedre Eiker Pistolklubb 

09.02.2021 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb 

Styret viser til innkalling til årsmøte 10.12.20. 

Årsmøtet avholdes digitalt den 16.02.2021 kl. 19.00 på Teams.  

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Velge dirigent  

Sak 2: Velge referent  

Sak 3: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 4: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Sak 6: Godkjenne sakslisten 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning  

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker 

       10.1: Åpningstider banen 

  10.2: Bruk av rifle på baneområdet 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2022 

Sak 12: Vedta klubbens budsjett 

Sak 13: Behandle klubbens organisasjonsplan for 2021  

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1  Leder 

14.2  Øvrige styremedlemmer 

14.3 Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd idrettslaget har tilknytning til 

14.4 Leder av valgkomiteen 

14.5  Øvrig medlem av valgkomiteen 

 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- Idrettslagets årsberetning 
- Regnskap med revisors beretning 
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
- Styrets forslag til medlemskontingent 2022 
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- Valgkomiteens innstilling  

 
Med vennlig hilsen 
styret i Nedre Eiker Pistolklubb 
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FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV DIGITALE ÅRSMØTER VIA IDRETTENS OFFICE 365  
1. Gjennomføring av årsmøtet  
  
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne 
forretningsorden.  
  
1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må meddele dette ved å rekke opp hånda og kan bare tale 
til årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.   
  
1.3 Alle deltakere skal ha mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av 
dirigenten.    
  

3. Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:   
• For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel  
• For å stemme..    
• For å informere om at man forlater årsmøtet.    

-  For å melde fra om tekniske problemer.   
  

2. Taletid  
  
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å 
presentere forslaget.  
  
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre  
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme  
sak.  
  
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:  
- sette strek for de inntegnede talere  
- sette strek for nye forslag  
- øke antall innlegg  
- endre taletiden  
- gi taletid til personer uten talerett  
  
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten at man 
ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.   
  
3. Behandling av forslag på årsmøtet  
  
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele skriftlig i 
chatten at man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.    
  
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.  
  
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet  
aksepterer dette.  
  
4. Stemmegivning  
  
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten skal klart angi 
hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi stemme.   
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4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved at det 
leggs ut en lenke til avstemmingen i chatten.    
  
5. Protokoll  
  
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til 
å føre protokoll.  
  
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem  
som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av  
avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.  
  
5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.    
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Årsberetning 
 

 

Nedre Eiker Pistolklubb 

 

 

 

 

2020 
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Styrets sammensetning 
Leder: Per Erik Bjurstrøm  

Nestleder: Roger Sundsmoen 

Styremedlemmer: Anita Johannessen, Jon Arne Gustavsen, Anita Bjurstrøm, Harald Skarset, Yngve 

Holst Johansen, Trygve Hagness, Janne Karlsen og Ole Løvaas 

Valgkomité: Endre Holmen og Ulf Christensen frem til januar 2020 

Konstituert valgkomité frem til årsmøte: Are Christensen og Robin Haugen 

Utmerkelseskomitè: Willy Maage Alfsen, Jon Arne Gustavsen, Anita Bjurstrøm og Ståle Hansen(vara) 

Revisorer : Ståle Hansen og Bjørn Johannessen  

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 6 styremøter hvor rundt  40 saker er behandlet. Styremøtene har blitt avholdt digitalt 

og vi har hatt god kontakt via telefon og epost. 

Spesielle oppgaver 

Det har blitt jobbet godt med å søke om midler til prosjekter på banen, hvor vi har mottatt midler til 

byggingen av det nye vendeanlegget på 25-metersbanen, oppgraderinger av feltløypa og innkjøp av 

utstyr til drift av vendeanlegget.  

 

Aktivitet 

Sikkerhetskurs og utdanning 
Vi har avholdt to sikkerhetskurs med til sammen 28 deltakere.  

Stevneaktivitet 
På grunn av Covid-19 har vi ikke kunnet gjennomføre stevner i 2020. 

Aktivitet feltløypa og 25-metersbane 

Etter en vår preget av restriksjoner pga Covid-19 ble gravearbeid i forbindelse med ny standplass for 

vendeskiveannlegg startet opp i juni-juli. Området rundt container ble fylt ut for å få plass til en 

container til som skal huse aggregat til nytt vendeanlegg for 25-metersbane. Samt at 

parkeringsplassen fikk en oppgradering (før regnvær herjet med den og vei igjen). 

Vendeanlegg ble laget av oppfinnsomme sjeler. 

St.pl 8 liggende har fått ny platting og st.pl 9 utvidet, gruset opp og fått ett oppgradert skivestativ. 

Det ble støpt nytt dekke til 25-metersbane samt at stålsøyler og drager montert før det igjen kom 

nye tiltak mot Covid-19. 
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Gjennom høsten ble det tak lagt 25meter, vendeanlegg påbegynt, ny lyskastere montert, dette er 

gjort samtidig som det stadig kommer tiltak ang covid-19 og det er vanskelig å forholde seg til om 

man skal/kan ha dugnad eller ei. Det er bevisst ikke kalt inn til dugnad gjennom høsten pga av covid-

19. 

Fremdrift 25meter vendeanlegg er «noe» forsinket nettopp pga covid-19, samt kulde nå den siste 

tiden. Ikke moro å holde på når gradestokken viser -20. Vi håper på varmere vær så man kommer litt 

igang igjen. Vendeanlegg er som nevnt påbegynt, stål for beskyttelse(vendeanlegg) kjøpt inn og 

blinkrammer lagd. Planen er at anlegget kan testes ut ved påsketider.  

Som avtroppende banemester takker jeg alle som har bidratt, ingen nevnt ingen glemt, for jobben og 

innsatsen som er gjort. Uten dere hadde vi aldri hatt det vi har i dag. Jeg håper kanskje mer enn jeg 

tror at ting løsner litt mer i 2021, så flere kan være sammen i det fine anlegget vi har på Kalvedokk. 

Jeg ønsker ny banemester lykke til med vervet og videreføring av det som er påbegynt (det er bare 

9st.pl. igjen nå.) 

Mvh banemester 

Jon 

 

Medlemstall (pr.16.1.20) 

 
 10-17år 

Ungdom 

17-21 år 

Junior 

21 år og eldre 

Senior 

Totalt 

Kvinner 2 0 26 28 

Menn 1 3 251 255 

Totalt 3 3 277 283 

Årsregnskap  
Regnskap er ført og revidert av Regnskapssjefen AS. 
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Forslag til:  Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb 2020 

Fra: Torben Finn Jørgensen 

Tittel på forslag: Utvide skytetid 

 

Forslag: 

Utvide skytetiden på lørdager til 9:00 – 19:00 på Kalvedokkbanen, oppdatere NEPK 

hjemmeside med vedtatt skytetid og sette opp skilting med vedtatte skytetider på 

Kalvedokkbanen 

Begrunnelse: 

 

 

27.01.21 

 

_______________ 

[signatur] 
Torben Finn Jørgensen 

 

Styrets innstilling: 

Utvide skytetiden på Kalvedokkbanen på lørdager. Ny skytetid foreslåes: kl.10-18. 
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Forslag til:  Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb 2020 

Fra: Odd Magne Karlsen 

Tittel på forslag: Bruk av rifle på Kalvedokk 

 

Forslag: 

Ber årsmøtet se på muligheten om banen kan åpnes for bruk av de lang våpen som bruker revolver 

eller pistol ammo, da tenker jeg på kalibre som 22Lr- 38/357 44 mfl. 

Begrunnelse: 

Banen er jo en felt bane så det vil vel være naturlig at det også kan kunne brukes langvåpen, for dem 

som har dette, og vil bruke dem til skytetrening. Om mulig en stand plass som kan brukes til dette 

formål.  

Vil presisere at dette ikke skal omfatte andre lang våpen enn de som bruker revolverpistol ammo og 

ikke andre rifler utover dette. 

 

 

27.01.21 

 

_______________ 

[signatur] 
Odd Magne Karlsen 

 

 

Styrets innstilling: 

Styret ønsker ikke at det skal åpnes opp for bruk av rifle på vårt baneanlegg på Kalvedokk. 

Begrunnelse: 

Nedre Eiker Pistolklubb er en pistolklubb, hvor baneanlegget er godkjent anleggsmessig for 

pistol/revolver For å kunne benytte langvåpen må det søkes om bruksendring hos 

kommunen. Banen er heller ikke lagt opp til å kunne brukes til rifle mtp avstander til skiver. 
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Styrets forlag til medlemskontingent i Nedre Eiker Pistolklubb gjeldende for 

2022 

Styret foreslår ingen endring i medlemskontingenten for 2022 

 

Voksne kr 550,- 

Ungdom kr 200,- 

 

Styret 

Nedre Eiker Pistolklubb 
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NEPK, Valg 2021 
Valgkomiteen har bestått av Endre Holmen (leder) og Ulf Christensen (medlem). Valgkomiteen har 

hatt 7 telefon møter. Aktuelle kandidater er lista opp og vurdert ut fra valgkomiteens kjennskap til 

personene. Nasjonale restriksjoner har resultert i mindre trafikk på banen og derfor også 

vanskeligere å snakke med aktuelle kandidater.  

Det er fem kandidater på valg, hvor alle er forespurt om de tar gjenvalg.  

•En takket ja til gjenvalg 

•En tar gjenvalg, dersom vi ikke finner en ny kandidat 

•Tre takka nei. 

Valgkomiteen har forespurt 14 personer til de fire gjenstående verv. Valgkomiteen har vurdert og 

forespurt kandidater i forslag om omrokeringer innenfor sittende styre, uten hell. Sittende 

valgkomité trakk seg fra sine verv i januar før årsmøte, for å kunne stille som kandidater til styreverv 

de ikke klarte å finne andre kandidater til. Styret opprettet en konstituert valgkomité frem til 

årsmøte; Are Christensen(leder) og Robin Haugen (medlem).  

Til slutt har den årsmøtevalgte og den konstituerte valgkomiteen klart å finne gode kandidater til tre 

av de fem vervene. Det siste vervet har vi måtte støtte oss på at vedkommende tar gjenvalg.  

Styremedlemmer på Valg: 

Leder, 2 år: Per Erik Bjurstrøm, gjenvalg 

Banemester, 2 år: Jon Arne Gustavsen 

Sportslig leder, 2 år: Yngve Holst Johansen, gjenvalg 

Materialforvalter, 2 år: Harald Skarset,  

Styremedlem, 1 år: Janne Karlsen Rignell 
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Valgkomiteens innstilling til Årsmøte 2020 
 

 

 

Revisorer (ble konstituert av styret da det ble påkrevd fra forbundet) 

Revisor 1 år Ståle Hansen 2020 Ståle Hansen  

Revisor 1 år Bjørn Johannessen 2020 Bjørn Johannessen  

 

Styreverv Varighet Verv i dag Årstall valgt Valgkomiteens innstilling Merknad 

Leder 2 år Per Erik Bjurstrøm 2019 Per Erik Bjurstrøm (gjenvalg) På valg  

Nestleder 2 år Roger Sundsmoen 2020  Ikke på valg 

Sekretær 2 år Anita Johannessen 2020  Ikke på valg  

Kasserer 2 år Anita Bjurstrøm 2020  Ikke på valg 

Materialforvalter 2 år Harald Skarset 2019 Ulf Christensen På valg  

Banemester 2 år Jon Arne Gustavsen 2019 Bjørn Roar Vee På valg  

Sportslig leder 2 år Yngve Holst Johansen  2019 Yngve Holst Johansen (Gjenvalg) På valg  

Styremedlem 2 år Trygve Hagness 2020  Ikke på valg 

Styremedlem 1 år Janne Karlsen Rignell 2019 Endre Holmen På valg  

Styremedlem 2 år Ole Løvaas 2020  Ikke på valg 
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Valgkomité 

Verv Varighet Verv i dag Årstall valgt Styrets innstilling 

Leder 2 år Are Christensen (konstituert) 2020 Are Christensen 

Medlem 1 år Robin Haugen (Konstituert) 2020 Robin Haugen 

 

 

Utmerkelseskomité 

Verv Varighet Verv i dag Årstall valgt  

Medlem 3 år Willy Maage Alfsen 2019  

Medlem 3 år Jon Arne Gustavsen 2019  

Medlem 3 år Anita Bjurstrøm  2019  

Varamedlem 3 år Ståle Hansen 2019  

 


