
 

 

Oslo Østre Sportsskyttere 

 

Stiftet 1883 

 

1 
 

Styrets innstilling til vedtak på årsmøtet 2021 
Sak 3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden 

Innstilling: 

Styret foreslår at innkallingen, sakslisten og forretningsorden vedtas å gjelde for årsmøtet 

Sak 4. Behandle årsberetningen 

Innstilling:  

 Se årsberetning 2020 vedlagt innkallingen.  

Styret foreslår at Årsberetningen for 2020 godkjennes.  

Sak 5. Behandle regnskapet og revisors beretning 

 Innstilling:  

Se årsregnskap vedlagt innkallingen og Kontrollutvalgets beretning 2020. 

 Styret foreslår at årsregnskapet for 2020 godkjennes. 

Sak 6.  Behandler forslag og saker 

Ingen forslag er mottatt  

Sak 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter 

Innstilling:  

Medlemskontingenten til laget for 2022 holdes uendret kr. 350,- med tillegg for kontingent 
til Oslo Skytterkrets på kr. 60 (økning på kr 10 fra 2022) og til Norges Skytterforbund på kr. 
350 (økning på kr 50 fra 2021). Den totale kontingenten er på kr. 760 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. 

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. 
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Sak 8. Vedta budsjettet 

Innstilling:  

 Se budsjett 2021 vedlagt innkallingen  

Styret foreslår at Budsjett 2021 vedtas som lagets budsjett for 2021 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.  

 

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, Tom Andre Nilsen, redegjorde for styrets innstilling. 
 
 

Sak 10.  Valg 

Innstilling til valg, viser til Valgkomiteens innstilling 2021. Alle medlemmer har i samsvar med 
forretningsordenen forslagsrett.  

 


