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PROTOKOLL/ REFERAT   rev. A 

Årsmøte Evje Pistolklubb 7.februar 2020 kl. 18.00.   

Aktivtetsåret 2019. 
 
 

Fremmøtte: totalt 13 årsmøtedeltakere, alle  med stemmerett. 
Ola Bjorland og Lene Karlsen, Tor Andre Opås, Tore Njå, Roar J. Lislevand, Olaf Åvitsland og 
Hugo Kjetså. 
 Leder Raymond Auestad og Ragnhild Sørvåg, Terje Johansen, John T. Håbesland, Geir Eriksen, 
Einar Bjorland. 

 
Raymond Auestad, leder, ønsket velkommen til årsmøtet, og organiserte: 

 
1. Valg av ordstyrer og referent:          

Vedtak: Einar Bjorland – ordstyrer, og Tore Njå - referent. 
Roar og Tor Andre underskriver protokollen. 
   
  

2. Godkjenne de stemme berettige: 
 Alle fremmøtte har stemmerett. 
 

1. Godkjenning av innkalling:  Innkalling ble kunngjort via epost sendt til medlemmer, på 
     hjemmesiden til EPK og Facebook. 

Vedtak: Ingen bemerkninger til innkallingen, saksliste og saksorden. 
 
 

3. Årsmelding 2019: Årsmeldingen ble presentert og opplest. 
Vedtak: Årsmeldingen godkjent med noen bemerkninger. Korriger årstall og antall 
  godkjente dommere! 
 
 

4. Regnskap 2019:  Ballansepostene i Regnskap for 2019 ble opplest. 
Revisorene fant det nye regnskapsystemet Visma eacounting og tillegg av Noter utenom regnskapet for 
unormalt og uakseptabelt. 
Som det fremgår av revisorrapporten er ikke regnskapet revidert og funnet iorden. 
Men ettersom revisorene ikke kunne påpeke førsøk på misligheter, valgte årsmøtet å godkjenne regnskapet 
med de påståtte feil og mangler revisorene la til grunn for rapporten. 
   Vedtak: Regnskap er godkjent av årsmøtet med negativ revisorrapport.. 
 
 
Revisorene påpekte mangelfull eiendelsliste, inventar, med referanse til forsikringsdetaljer/ egenandeler. 
De anbefaler ny gjennomgang av forsikringsløsninger/ leverandører snarest. Årsmøtet vedtok å opprette 
eiendelsliste i tide før neste hovedforfall på forsikring som er 13. mars, slik at det kan innhentes tilbud fra 
andre forsikringsselskaper. 
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Klubbhus som eiendel i regnskapet, var utelatt i ballanse posten; Med hensyn til aktivering av anlegg i 
regnskapet. 
Regnskapsfører henviste til rådgiver i Agder Idrettskrets; Rådgiver anbefaler en symbolsk verdiføring på kr. 
1,-  for klubbhus.  Dette er nå implementert i regnskapets Ballanse, postert under eiendeler. 
 
 
5. Innkomne forslag:      Ingen innkomne forslag. 
 
6. Fastsette kontingent: 
   Vedtak: Kontingent 2020 beholdes uforandret. Kr. 700/350. Innmeldinger etter  
    1.november innrømmes det halv pris – kr. 350. 

Kontingent for 2021 blir med tillegg av eventuell kontingentøkning fra 
overliggende organisasjonsledd. 

 
 
 
7. Budsjett 2020: Følger i hovedsak regnskap for 2018. R 2019 hadde vi store utgifter på huset! 
 Vedtak: Tas til etterretning. 
 
 

8. Valg : På valg er leder (hvert år), nestleder og webansvarlig/ styremedlem og matrial  
   forvalter 2. 
        Vedtak: Raymond gjenvelges som formann. 

Øvrige styremedlemmer på valg, gjenvelges for 2020 – 2 år.   
Unntak er sekretær Einar Bjorland –  som velges for 2 år. 
Som vara til styret, velges Ragnhild Sørvåg – 2 år. 

 
9. Valg av revisorer: Vedtak: Styret må søke å finne 2 nye revisorer for 2020. 
Korrigering: Nytt forbundskrav 2020 er valg av kontrollutvalg med ansvar for rammer og vedtak. Dette var 

ukjent for styret under årsmøtet. 
 
 

Styret 2019:  Delvis gjenvalg av Styret 2020! 
 Raymond Auestad foreslås gjenvalgt som leder for 1 år. 

Vedtak: Godkjent. R. Auestad valgt. 
 

 Ola Bjorland gjenvelges som nestleder for 2 år. 
 Tor Andre Opås gjenvelges som styremedlem og Web- ansvarlig for 2 år. 
 Tore Njå har 1 år igjen som økonomiansvarlig. 
 Nytt: Einar Bjorland velges som sekretær for 2 år. 
 Roar J. Lislevand har 1 år igjen som styremedlem.. 
 Olaf Åvitsland har 1 år igjen som styremedlem og materialforvalter 1. 
 Hugo Kjetså gjenvelges for 2 år som styremedlem og materialforvalter 2. 
 Vara: Ragnhild Sørvåg velges som vara for 2 år. 

Vedtak: Alle Godkjente. 
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Andre verv: 
 

 Valg av 3 representanter til Aust-Agder Skytterkrets årsting i 2020. 
Vedtak:  John, Terje, Raymond og Tor Andre er klubbens utsendte. 

 Leder ble foreslått til representant til IKU (Idrettens kontaktutvalg) 
   Vedtak: Styreleder. 
 
 

 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.00. 
 
 
Evje 13. februar 2020 
 
 
 
Tore Njå 

 referent 
 
 
 
 
  
   Roar J. Lislevand     Tor A. Opås        
                 styremedlem    styremedlem 
  
    


