Oslo Østre Sportsskyttere
Stiftet 1883

Protokoll årsmøte 2020
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE
Protokoll fra årsmøte i Oslo Østre Sportsskyttere, avholdt på skytebanen på Trosterud skole
20. februar 2020.
Lagets leder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen på vegne av styret.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Det var 11 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. En stemmeberettiget var
representert ved fullmakt.
Følgende hadde ordet i saken:
Lagets leder, Hans Kr. Jensrud, gjennomgikk medlemslisten med stemmeberettigede og
personer med uttalerett.
Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene og fullmakten ble godkjent.

Sak 2. Velge dirigent protokollfører, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Innstilling:
Følgende hadde ordet i saken:
Christin Halvorsen ba om ordet og presenterte styrets forslag om å velge Hans Kr. Jensrud
som dirigent, Håvard Larsen som protokollfører. Unni Nicolaysen og Kristin Hobson ble
foreslått til å underskrive protokollen.
Vedtak:
Som dirigent/ordstyrer ble Hans Kr. Jensrud enstemmig valgt.
Som referent ble Håvard Larsen enstemmig valgt.
Til å underskrive protokollen ble Unni Nicolaysen og Kristin Hobson enstemmig valgt.
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Sak 3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
Innstilling:
Styret foreslo at den utsendte innkallingen, sakslisten og forretningsordenen ble vedtatt å
gjelde for årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Lagets leder, Hans Kr. Jensrud, redegjorde for
forretningsordenen.
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent. Det fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent

Sak 4. Behandle årsberetningen
Innstilling:
Styrets årsberetning foreslås godkjent.
Følgende hadde ordet i saken:
Lagets leder, Hans Kr. Jensrud, refererte kort hovedinnholdet i årsberetningen.
Styret foreslår at Årsberetningen for 2019 godkjennes.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Årsberetningen for 2019 ble godkjent.
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Sak 5. Behandle regnskapet og revisors beretning
Innstilling:
Styrets forslag til årsregnskap ble foreslått godkjent. Revisors beretning ble foreslått tatt til
etterretning.
Følgende hadde ordet i saken:
Lagets leder, Hans Kr. Jensrud, refererte kort til hovedinnholdet i regnskapet og viste til
nærmere spesifikasjoner i noteopplysningene. Det ble avslutningsvis vist til
revisjonsberetningen, som var uten anmerkninger.
Styret foreslår at Årsregnskapet for 2019 godkjennes.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Årsregnskapet for 2019 ble godkjent og revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 6. Behandle forslag og saker
Det har ikke kommet inn andre forslag til saker ut over de som ellers kommer frem av
sakslisten.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent, og treningsavgifter eller gi fullmakt til fastsettelse av
treningsavgifter
Innstilling:
Styret foreslår at følgende vedtas:
Medlemskontingenten til laget for 2021 økes med kr. 100, fra kr. 250 til kr. 350,- med tillegg
for kontingent til Oslo Skytterkrets på kr. 50 og til Norges Skytterforbund på kr. 300. Den
totale kontingenten er på kr. 700 forutsatt at kontingenten til skytterkretsen og forbundet
beholdes uendret. Kontingent for ungdommer til og med det året de fyller 16 år beholdes
uendret på 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 i
innmeldingsåret.
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Kontingenter og treningsavgifter belastes forskuddsvis. Treningsavgifter kommer i tillegg til
kontingenten for ordinære medlemmer.
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. Ordinære medlemmer som har plassering blant de
tre beste i NM eller har representert Norge i internasjonale mesterskap foregående
kalenderår får kontingenten og treningsavgiften dekket av laget.
Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Følgende hadde ordet i saken:
Lagets leder, Hans Kr. Jensrud, redegjorde for styrets innstilling.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt i samsvar med styrets forslag.

Sak 8. Vedta budsjettet, herunder fullmakt til styret om eventuelt å inngå avtale om leie av 50,
15 og 10 m bane til miniatyrskyting og skyting med luftvåpen
Innstilling:
Det vises til budsjett vedlagt innkallingen – fjerde del av Årsrapport 2019
Styret foreslår at Budsjett 2020 vedtas som lagets budsjett for 2020 og at styret gis fullmakt
til å inngå avtale om eventuell leie av 50, 15 og 10 m bane til miniatyrskyting og skyting med
luftvåpen med kostnadsnivå inntil det som tilsvarer netto leie av Trosterud skytebane over
en periode på maksimalt 10 år fra avtaleinngåelsen.
Følgende hadde ordet i saken:
Lagets leder, Hans Kr. Jensrud, redegjorde for budsjettet.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
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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 kommer frem av lagets lover
og Styret i Bergliot Narums Minnefond.
Følgende hadde ordet i saken:
Lagets leder, Hans Kr. Jensrud, redegjorde for styrets innstilling.
Vedtak:
Fremlagt organisasjonsplan ble vedtatt.

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 Tom Andre Nilsen (valg 1 år)
Vedtak: Enstemmig valgt
b) Nestleder Håvard Larsen (valg 2 år)
Vedtak: Enstemmig valgt
c) Styremedlemmene Christin Halvorsen og Julie Ulrikke Øynebråten (valg 2 år), og
varamedlem Daniel Valø (valg 2 år). Nils Thomas Valand har ett år igjen.
Vedtak: Enstemmig valgt
d) Leder i Bergliot Narums Minnefond, lagets leder Tom Andre Nilsen, styremedlemmer
Tove Jacobsen og Unni Elisabeth Nicolaysen. Alle velges for ett år.
Vedtak: Enstemmig valgt
e) Kontrollutvalg Runar Berget og Kristin Robson. Varamedlem Jens-Kristian Larsen.
Vedtak: Enstemmig valgt
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f)

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd laget har representasjonsrett
Vedtak: Enstemmig besluttet

Styrets innstilling til valgkomité:
g) Styret foreslår at følgende blir valgt:
Leder:

Hans Kristian Jensrud

Vedtak: Enstemmig valgt
Medlemmer:
Varamedlem:

Anne Marit Nordløkken og Borislav Maric
Annie Samuelsen

Vedtak: Enstemmig valgt

Før Dirigenten erklærte årsmøtet for hevet, takket det avgående styret, det nyvalgte styret og
årsmøtet Hans Kristian Jensrud for fantastisk innsats som leder i 5 år.
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