Oslo Østre Miniatyrskytterlag
Stiftet 1883

Styrets innstilling til vedtak på årsmøte 2017
Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Innstilling:
Styret foreslår at innkallingen, sakslisten og følgende forretningsorden vedtas å gjelde for
årsmøtet:
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2
min. tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for tale-listen etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens
navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke
trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt
opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte
stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med
antall stemmer for og imot.
Sak 4. Behandle lagets årsberetning
Innstilling:
Se årsberetning vedlagt innkallingen – første del av Årsrapport 2016.
Styret foreslår at Årsberetningen for 2016 godkjennes.
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Sak 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand
Innstilling:
Se årsregnskap vedlagt innkallingen og Revisjonsberetning 2016 – andre og tredje del av
Årsrapport 2016.
Styret foreslår at Årsregnskapet for 2016 godkjennes.
Sak 6. Behandle forslag og saker
Fullmakt til styret til å oppdatere lovene i samsvar med loven §15
Innstilling:
Styret gis fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med endringer i NIFs regelverk og lovnorm
for idrettslag, jf. lagets lov §15, pkt.2.
Sak 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
Innstilling:
Styret foreslår at følgende vedtas:
Medlemskontingenten til laget for 2017 og 2018 fastsettes til kr. 250 for hovedmedlemmer,
med tillegg for kontingent til Oslo Skytterkrets kr. 50 og til Norges Skytterforbund kr. 300.
Totalt kr. 600. Kontingent for ungdommer til og med det året de fyller 16 år fastsettes til
totalt kr. 250. For nye ordinære medlemmer, som har søkt om medlemskap i 2.halvår er
kontingenten til laget 50%. Innmelding i november og desember er gratis for inneværende
år.
Treningsavgift for treningsmedlemmer beholdes uendret og fastsettes for begge halvår i
2017 og første halvår i 2018 til kr. 900 for hvert halvår og kr. 450 for studenter. For ordinære
medlemmer med nøkler og tilgang til skytebanen utenom lagets faste treningstider, så langt
banen ikke er utleid eller benyttes til spesielle arrangementer, er treningsavgiften på kr. 200
for hvert halvår uendret for 2017 og tilsvarende for 1.halvår 2018. Treningsavgiften gjelder
ikke medlemmer eller andre med behov for nøkler, som ikke benytter banen til trening.
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. Ordinære medlemmer som har plassering blant de
tre beste i NM eller har representert Norge i foregående kalenderår får hele kontingenten og
treningsavgiften dekket av laget.
Kontingenter belastes forskuddsvis. Nye medlemmer belastes kontingent ved innmelding.
Treningsavgifter belastes forskuddsvis med de satser som gjelder i begynnelsen av perioden.
Treningsavgifter kommer i tillegg til kontingenten for ordinære medlemmer.
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Sak 8. Vedta lagets budsjett
Innstilling:
Se budsjett vedlagt innkallingen – fjerde del av Årsrapport 2016.
Styret foreslår at Budsjett 2016 vedtas som lagets budsjett for 2017.
Sak 9. Behandle lagets organisasjonsplan
Innstilling:
Styret legger med nåværende medlemstall og aktivitet vekt på en enkel
organisasjonsstruktur. Styret foreslår at følgende organisasjonsplan vedtas:
Organisasjonen består av Styret, de lovfestede organene som fremgår av lagets lover og
Styret i Bergliot Narums Minnefond.
Sak 10. Valg
Innstilling til valg, utenom valg av Valgkomitéen, fremmes av Valgkomitéen. Alle medlemmer
har i samsvar med forretningsordenen forslagsrett.
Valgkomitéens innstillinger:
a) Leder Hans Kristian Jensrud (gjenvalg 1 år)
b) Nestleder Håvard Larsen (gjenvalg 2 år)
c) Styremedlem og kasserer Nils Thomas Valand (gjenvalg 1 år). Varamedlem Helge
Nordberg (ny 2 år). Øvrige styremedlemmer i tillegg til leder og nestleder, ikke på valg,
Christin Halvorsen og Kristin Hobson
d) Leder i Bergliot Narums Minnefond Lagets leder, styremedlemmer Tove Jacobsen og
Unni Elisabeth Nicolaysen. Alle velges for ett år.
e) Revisorer Jens-Kristian Larsen og Runar Berget
f) Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd laget har representasjonsrett
Styrets innstilling på valgkomité:
g) Styret foreslår at følgende blir valgt:
Leder:
Medlemmer:
Varamedlem:

Inga Mørck
Bjarne Muri og Simen Rundberget
Forslag fremmes på årsmøtet
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Sak 11. Utnevnelse av æresmedlemmer
Styrets vedtak:
Styret har besluttet å utnevne Unni Elisabeth Nicolaysen og Runar Berget til
æresmedlemmer.
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