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SAKSPAPIRER 
(Se bort ifra sidetallene)



VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 
FOR ARON SKYTTERKLUBB, DRAMMEN 

Onsdag 21. februar 2018 kl. 19:00 

AGENDA 
I følge våre lover: 

1. Godkjenning av stemmeberettiget (betalt medlemskontingent ved betalingsfristen,
se tilsendt giro).

2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Årsberetning.

5. Revidert regnskap 2017.

6. Innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent 2019.

8. Budsjett 2018.

9. Valg (valg av verv samt representanter til årsmøte Drammen Idrettsråd).

Vi serverer mat, drikke og kaker og har premieutdeling etter møte er hevet. 



ÅRSMØTE
Årsmøte i Aron skytterklubb, Drammen finner i år sted: 

Onsdag 21. feb. 2018 kl. 1900 
Åssiden Idrettsforening, Buskerudveien 54, 3024 Drammen 

Aron Skytterklubb 
Postboks 3574, Drammen Drammen, 13.februar 2018 

STYRETS BERETNING TIL ÅRSMØTE 21. FEBRUAR 2018. 

1. Styrets sammensetning etter årsmøte 2017.

Leder:  Jan Wiik 
Nestleder:  Tor Orsten 
Økonomiansvarlig: Vidar Skai 
Sekretær:  Gülcan Øzalp 
Baneoppmann:  Wenche Solbakken 
Rifleoppmann: Per Hagen 
Baneansvarlig: Mikkel Bast 
Materialforvalter:  Petter Berg 
Feltoppmann: Morten Eriksen 
Luftoppmann: Tor Kristiansen 
Svartkruttoppmann: Per Inge Jacobsen 

Vara: 
Erik Sveum 
Rune Hammer 
Rune Smestuen 

Valgkomite: Herderstegnkomite: Revisor: 
Rune Hjelle (leder) Jan Wiik Stein Rypaas (leder) 
Bengt Andre Holm  Wenche Solbakken Victor E. Kjær 
Peter Hirt (vara)  Jon Andersen  Folke Persson (vara) 
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2. Styret. 
Styret har i perioden etter årsmøte i 2017 avholdt 8 styremøter i 2017 og 3 styremøter før 
årsmøte 21. feb. 2018. Det er også avholdt en del møter i forbindelse med søknader, 
budsjett, feltbane og regnskap i perioden. Styret har i perioden etter årsmøtet 2017 
behandlet over 74 saker.  
 
Feltoppmann har i perioden trukket seg fra styret og første vara, Erik Sveum, har trådt inn 
som fast styremedlem og overtatt ansvaret som feltoppmann fram til årsmøte. 

 

3. Styrets høyeste prioritet. 
Styrets høyeste prioritet i 2017 var rekruttering, og videre engasjement av nybegynnere 
samt oppfølging av medlemmer som ikke har betalt årskontingent for å få komme ajour 
med innbetalinger i forhold til medlemsmasse.  
 

4. Regnskap og budsjett. 
Klubbens regnskap viser at klubben har god økonomi og det er godt samsvar mellom 
budsjett og regnskap. Styret har begynt å jobbe med bedre rutiner for regnskapsføring, 
innbetaling av inntekter på banene og utbetaling til medlemmer som legger ut for varekjøp. 
Dette arbeidet ferdigstilles i 2018 i samråd med revisorene. Henvises førøvrig til utdelt 
budsjett, regnskap med noter og revisorers beretning. 
 

5. Feltbane. 
Klubben har fortsatt et stort behov for å skaffe våre feltskyttere ordnede treningsforhold. 
Det foregår reguleringsarbeid i området Avgrunnsdalen. Styret har valgt å avvente dette 
arbeidet før det jobbes videre med saken. Samarbeidet med Hokksund fortsetter uten at 
dette er formalisert i skriftlige avtaler. 
 

6. Aronsløkka skytebane og Drammenshallen.  
Det pågår kontinuerlig oppgraderinger på banen for å holde denne funksjonell for våre 
medlemmer. Det er bl.a. ordnet med bytte av hovedsentral og tidsforsinker på skytebanen. 
Planen om tak over 50 m er ikke gjennomført enda. Det jobbes med saken og styret har 
begynt planlegging av service og oppgradering av banene. 
Både på Aronsløkka og i Drammenshallen er internett og betalingsterminaler på plass. 
Deltagelse på treningskveldene er bra på lufttrening. På Aronsløkka er det plass til flere på 
de organiserte kveldene. Det er høy aktivitet på egentrening. 
 

7. Nybegynnerkurs 
Til tross for at styret har satset på nybegynnerkurs, har det i løpet av året vært utfordringer 
med gjennomføring av kursene idet det har vært for få trenere. For å rekruttere flere 
trenere, har det vært avholdt en «trenersamling» i januar 2018 der trenere og ny-
rekrutterte trenerkandidater deltok, og fikk være med å stake ut kursen for 
nybegynneropplæringen. Det er stadig mulighet til å melde seg som trener / instruktør. 
Viser for øvrig til egen årsberetning. 
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8. Sportslig aktivitet. 
 
Klubbens skyttere har også i 2017 hatt god deltagelse utad og kan vise til gode resultater. 
 
For fullstendig oversikt henvises det til egen beretning. 
 
 
 
For styret i Aron Skytterklubb 
 
 
Gülcan Øzalp 
sekretær 
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Årsberetning – Bane 2017 

Året 2017 har igjen vært preget av stor aktivitet i klubben. Våre skyttere har deltatt på 769 

stevner på bane i år. Det er bare tre klubber i Norge som har mer aktivitet på stevner enn 

oss. I alt har 49 skyttere som representerer Aron deltatt på banestevner, året før var det 51 

skyttere, så dette er stabilt. Vi er stolt av å være en av de mest aktive klubbene i landet. 

Klubbens skyttere forsyner seg godt av medaljene både i KM og DM. I KM har våre skyttere 

6 gull, 3 sølv og 9 bronse. I DM ble det 3 gull, 1 sølv og 3 bronse. 

Årets Norgesmesterskap ble arrangert på Brekstad med Ørland pistolklubb som arrangør. 

Her har vi vært på NM flere ganger før, men i år var det bare to skyttere fra oss som deltok, 

det var Erik Sveum og Wenche Solbakken. Beste plassering på Erik ble en 4.plass i finpistol, 

og Wenches beste plassering ble en 5.plass i silhuettpistol. 

Det har også vært Nordisk veteranmesterskap i Karlstad, og der var Rune Hammer eneste 

deltaker fra Aron. I klasse V55 tok Rune bronse i hurtig grov individuelt. I lagskyting kan man 

sette sammen lag fra forskjellige klubber i Norge, og her var Rune på lag som tok gull i hurtig 

fin, sølv i hurtig grov, finpistol, og grovpistol og bronse i standard. 

Klubben arrangerer også mange approberte stevner på Aronsløkka skytebane på våren, 

sommeren og høsten. Disse stevnene er veldig godt besøkt og det er ofte fullt på standplass. 

Gjennom hele året arrangeres også klubbmesterskap og cup. I alt 23 stevner kan man delta 

på, og de 16 beste teller i cupen. Her består øvelsene av baneskyting, feltskyting og 

luftpistol. Her er alle øvelser representert, en fin måte for skytterne å bli kjent med alle 

grener. Her ble Mikkel Bast cup vinner, Petter Berg tok andre plass og Wenche Solbakken 

tredje plass. Det er også en egen cup for rekrutter hvor 5 av 7 stevner teller. Her vant 

Sebastian Hakimi. 

Klubben har en flott bane på Aronsløkka med elektroniske skiver, og her kan det skytes hele 

året, bortsett fra noen stengte helligdager. Fra vår til høst er det treninger mandager og 

onsdager med vakter til stede på banen. 

Vi takker alle våre skyttere for en flott innsats gjennom året, og ønsker alle sammen et godt 

nytt skytter år. 

Wenche Solbakken 
Baneoppmann 
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Årsberetning – Felt 2017 

I skytteråret 2017 har det vært god aktivitet blant Aron SKs feltskyttere, og feltskytterne har 

gjort seg positivt bemerket med stor deltagelse og gode resultater i svært mange stevner.  

Feltskytterne i Aron har tatt 16 gull, 15 sølv og 10 bronse i de forskjellige KM og DM i 2017. 

I spesialfelt NM i Mysen sto 9 av Aron SK sine feltskytter for 29 starter. Dessverre nådde vi 

ikke helt opp til medaljene hverken individuelt eller lagmessig på årets spesialfelt.  

I felt NM på Løvenskiold hadde vi 18 deltakere fra Aron SK som sto for totalt 52 starter. Aron 

SK tok til sammen 7 medaljer. Aron SK gratulerer med individuelle medaljer til 

 Wenche Solbakken - sølv i militærfelt kvinner

 Hans Sørensen Knigge – bronse i revolverfelt V50

 Rune Hammer - bronse i revolverfelt V60

og til veteranlaget som tok 4 medaljer 

 Gull i revolverfelt med Rune Hammer, Hans Sørensen Knigge og Erik Sveum.

 Sølv i militærfelt med Rune Hammer, Hans Sørensen Knigge og Geir Ove Næss.

 Sølv i finfelt med Rune Hammer, Hans Sørensen Knigge og Erik Sveum.

 Bronse i revolverfelt med Jan Wiik, Geir Ove Næss og Dag Kristiansen.

 I tillegg til bra skyting fra samtlige av våre skyttere, så hadde Aron SK også ansvaret for 

standplass 8. Feltoppmann vil med dette rette en stor takk til de som var med og hjalp til på 

standplassen og vi fikk mye skryt fra både skyttere og arrangøren Bærum PK. 

I forbindelse med samarbeidsavtale med Hokksund Pistolklubb stilte vi med mannskap til 

HPKs sitt stevne i juni og vi hadde vårt eget stevne i september med hjelp fra HPK. Igjen vil 

feltoppmann rette en stor takk til alle som stilte opp og hjalp til både på dugnad og vårt 

stevne og HPKs sitt stevne.  

Vi har også arrangert klubb/cup-mesterskap på Juvebanen i Svelvik i september. I 2018 

satser vi på å kjøre dette samtidig med Svelvik sine klubbmesterskap. 

Erik Sveum 
Feltoppmann - Aron Skytterklubb, Drammen 
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Årsberetning – Luft 2017 

Det har som vanlig vært treninger mandag, onsdag og fredag. Fremmøte har også i år vært 

usedvanlig godt, også når det gjelder andelen nybegynnere.  

Aktiviteten er stadig stigende og er nå så høy at det er et skrikende behov for økt kapasitet. 

Totalt har 1087 skyttere benyttet hallen i 2017. Stevnedeltakere er da ikke medregnet.  

Selv med flere treningskvelder registrert enn forrige år, ligger gjennomsnitt antall skyttere 

pr trengingskveld på 9. Med samme antall skiver tilgjengelig sier det ganske mye om 

situasjonen. 

Det er arrangert 7 luftpistolstevner (3A) og 4 sprintluftstevner (3D).  

Høsten 2017 kjøpte SIF handicap idretten inn ett nytt elektronisk skiveanlegg som gjør at vi 

nå har 10skiver tilgjengelig for trening og stevner.  

Aron Skytterklubb er i 2017 påmeldt en europeisk cup for pistolskyttere, ESC (European 

Shooting Confederation) med 7 deltakere. 

Utmerkelser/medaljer 2017: 

 Individuelle:

DM Menn Sølv Terje Manfred Arnesen 

DM Menn Bronse Pål Erik Jensen 

DM V50 Sølv Geir Ove Næss 

DM V60 Gull Tor Kristiansen 

KM Menn Gull Terje Manfred Arnesen 

KM Menn Sølv Pål Erik Jensen 

KM Kvinner Gull Wenche Solbakken 

KM V50 Gull Geir Ove Næss 

KM V50 Sølv Bjørn Johannes Øyestaul 

KM V60 Gull Rune Hammer 

KM V70 Gull Tore Østvold 

KM U16P Gull Odd-Andre Krokmyrdal Karlsen 

 Lag:

o NM Veteran Gull Wenche Solbakken 

Erik Sveum 

Geir Ove Ness  



 

 

Denne gangen nevnes også spesielt Espen Børsum Jensen som for 2017 har notert landets 

beste resultat i klasse SH1 Pistol og Geir Ove Næss med beste landsresultat i 40 skudd Pistol. 

 

Med vennlig hilsen 

Tor Kristiansen 

Luftoppmann 
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Årsberetning – Nybegynner utdanning 2017 

I 2017 ble det holdt 3 kurs, og årets siste kurs startet i desember 2017. 
For hele 2017 startet det 42 nye skyttere.  

Kursene ble holdt på Aronsløkka samt lokaler nede på Åssiden IF i forbindelse med teori 
delen. Grunnen til at vi benytter lokalene til Åssiden IF er grunnet plass mangel. 

I løpet av året vært utfordringer med gjennomføring av kursene i det at det 
har vært for få trenere. Før nye kurs i 2018 skal styre prøve å få tak i flere som vil hjelpe til 
og at det blir holdt «trenersamling» for å stake ut kursen videre for nybegynner 
opplæringen. 

Statistikk: 
Skjematisk oppstilling for kursene i 2017. 

Antall kurs: 
Antall 

Nybegynnere 
totalt: 

Kvinner totalt: Menn totalt: Ungdom totalt: 
Herav nye 

medlemmer fra 
kursene: 

3 42 
11,90% 
(5 stk) 

88,1 % 
(37 stk) 

7,14% 
(3 stk) 

50%% 
(21 stk) 

Trenergruppa: 

Trenergruppa for dem som har deltatt i 2017 har bestått av følgende personer Bengt A. B. 
Holm, Bjørn J. Øyestaul, Jan Wiik, Per Gunnar Sand, Mikkel Bast, Morten Eriksen, Peter 
Hirth, Vidar Skai, Tor M. Kristiansen. 

Kompetanseutvikling: 

Det er dessverre ikke vært noen som har deltatt på trenerkurs. 

Alle i trenergruppa samt flere på luftbanen fortjener en takk og stor applaus for innsatsen. 
Det har vært mye jobb for alle involverte i trenergruppa da dette ikke er en lett.  
Klubben skal være stolt av hva gruppen klarer å gjennomføre da det er en krevende jobb. 

Rekruttering og nybegynnerkursene er stadig under utvikling noe man skal ha i tankene. Hva 
framtiden bringer kan ingen vite. 

Med vennlig hilsen 

Mikkel Bast 
Trener  
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Årsberetning – Rifle 2017 

Rifle gruppa de som har vært med: Erling Guttormsen, Magne Thomasrud, Runar Kleverud, 
Arvid Sanders og Per Hagen. 

Vi har arrangert 9 luft stevner i Drammens hallen. Det har vært dårlig deltagelse fra andre 
klubber bare gutta fra Nøtterøy og en fra Nummedal og 2 av Norges beste juniorer. Per 
Hagen kom på 2 plass NM sprint (samme sum som vinnerne men mindre stjerneblinker) 
med luftrifle og 4 plass i NM luftrifle i V55. Miniatyr NM kom Per på 2 plass i V55. 
 Østlandsmesterskapet med luftgeværet som ble arrangert av Bærum skytterlag. Per på 2.pl 
og Magne på 4.pl.Vi har også deltatt på stevner hos VBS og Kisen. Erling har deltatt i 
stevnene til Aron. 

Med vennlig hilsen 

Per Hagen 
Rifleoppmann 
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Årsberetning – Svartkrutt 2017 

Vi har i 2017 hatt to stevner. Et banestevne den 6 juli med bra deltagelse og med hyggelig 

besøk av andre klubber. Det ble konkurrert i 5 klasser. Så hadde vi feltstevne 10. august som 

er det første arrangerte feltstevne i klubbens historie som kun var for svartkrutt. Litt dårlig 

oppmøte på feltskyting, men det var uapprobert stevne og mest for å få litt erfaring med 

skiver og skytetider mm. Vi kan da muligvis ha et approbert feltstevne i løpet av 2018. Ellers 

har Petter Berg deltatt i NM felt og fikk noen bra plasseringer der: Revolver perkusjon 6. 

plass. Patronrevolver 7. plass. Jakt perkusjon 7. plass. Rifle patron 13. plass. 

Et utdrag med resultater banestevne: 

Mariette 1 Birger Kampseter (Bærum PK) 81p 2. Petter Berg (Aron) 76p 3. Arne Kvam 

(Bærum PK) 73p 4. Jon Andersen (Aron) 5. Bjørn Gjerstad (Hokksund) 6. Cato Brekke 

(Hokksund ) 7. Rune B. Ålien (Nesbyen) 

Kuchenreuter: 

1 Jon Andersen (Aron) 87 p. 2 Bjørn Gjerstad (Hokksund) 68 p. 3 Petter Berg (Aron) 66 p. 4 

Rune B Ålien (Nesbyen) 49 p 

Smith & Wesson R 

1 Jon Andersen (Aron) 77p. 2 Petter Berg (Aron) 40 p. 3 Bjørn Gjerstad (Hokksund) 20p 

Feltstevne, resultater: 

Perkusjonsrevolver: 1 Per Inge 42p. 2 Petter Berg 37p 3 Jon Andersen 37p. 4 Bjørn Gjerstad 

31 p. 5 Rune B Ålien 29p 6 Bengt A B Holm 17p 

Patronrevolver 

1. Jon Andersen 39p 2 Bjørn Gjerstad 26 p 3 Petter Berg 24p 4 Rune B. Ålien 0p

Ellers en stor takk til Hokksund PK for samarbeid og gjennomføring av begge stevner 

Hilsen Per Inge Jacobsen 
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Noter til regnskap 2017 

Note 1 

Alt ført på post 3440 – Andre tilskudd 

Note 2 

Kurs avlyst grunnet trenermangel 

Note 3 

Flere medlemmer betaler pensjonistkontingent. Medlemstallet er ellers stabilt. 

Note 4 

20.000,- kommer fra NM felt 2017 

Note 5 

Alt bokført på post 4230, blir delt opp i 2018 

Note 6 

Ingen investeringer gjort i 2017, overføres til 2018. 
Tak 50 meter 50.000,- Klubbvåpen 15.000,-  

Note 7 

Likviditetsbeholdningen er stor i klubben. Skive elektronikken på Aron er 11 år gammel og 

må snart fornyes/oppgraderes og derfor vil klubben få store utlegg. 
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Innkommende saker 

Innkommende forslag fra styret: 

Forslag: Endring i lovene 
Se eget vedlegg. 
Begrunnelse: Lovene må endres fordi dette er bestemmelser vedtatt i NIFs lover. 

Forslag: Regnskapsfører 
Styret får fullmakt til å engasjere ekstern regnskapsfører som honoreres etter avtale. Er ikke tatt 

med i årets budsjettforslag. 

Begrunnelse: Det er vanskelig å stille krav til frivillige medlemmer. Med en så stor omsetning som 

klubben har, er det viktig at regnskapet er oppdatert til enhver tid. Dette er nødvendig for at styret 

skal ha budsjettkontroll. Ved å ansette en regnskapsfører, kan det stilles krav til utført arbeid. 

Innkommende forslag fra medlemmer: 

Forslag: Utbedring av Aronsløkka. 
Styrets innstilling: Forslaget vedtas 

Begrunnelse: Det er allerede avtalt service på anlegget. Styret vil komme tilbake til neste årsmøte 

hvis det viser seg at det blir store investeringsbehov. 

Forslag: stevnerefusjon. 
Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. 

Begrunnelse: Klubbens økonomi tillater ikke stevnerefusjon da trening på Arons sine baner er gratis. 

Forslag: Avgrundsdalen. 
Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. 

Begrunnelse: Årsmøtet har tidligere vedtatt å utrede et samarbeid om bane i Avgrunnsdalen. 

Arbeidet i Avgrunnsdalen har stansa opp i påvente av kommunal reguleringsplan. Styret mener det 

er fornuftig å avvente dette arbeidet før man tar standpunkt i denne saken. Det vil ikke bli brukt 

penger i Avgrunnsdalen før vedtak på nytt årsmøte. 

Forslag: Innendørs bane 
Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. 

Begrunnelse: Styret har i likhet med forslagsstiller ønske om å bygge inn banen. Dette er et langsiktig 

prosjekt som krever utredning og økonomi. Styret mener det p.t. ikke er grunnlag for å fatte vedtak i 

denne saken nå, men vil komme tilbake til saken på et seinere årsmøte. 

Forslag: Sammenslåing med NEPK 
Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. 

Begrunnelse: En sammenslåing må være ønsket fra begge parter. P.t. er det ikke kommet signaler 

om ønske om sammenslåing fra NEPK. Styret mener derfor det er lite hensiktsmessig å bruke tid på 

denne saken. Styret vil imidlertid være åpne for signaler fra NEPK. 



Forslag: Grasrotandelen 
Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. 

Begrunnelse: Det er en privatsak hva man vil donere penger til. Styret kan informere om ordningen, 

hvilket allerede gjøres. Man kan ikke legge press på medlemmene. Grasrotandelen er en del av 

klubbens inntekter og må i likhet med andre midler disponeres gjennom budsjettvedtak. 

Forslag: Skytterklubb eller våpenklubb 
Styrets innstilling: Styret greier ikke å forstå hva forslagsstiller mener. Hvis poenget er å nedlegge 

enkelte grupper i klubben, er dette noe styret ikke ønsker. Ev. kan forslag fremmes under 

«Organisering» i handlingsplanen. På generelt grunnlag mener styret at det er en fordel at klubben 

har flest mulig tilbud til medlemmene. Den enkelte kan likevel reindyrke en enkelt øvelse. 



FORSLAG FRA STYRET 

1: Forandring i klubbens lover. Egen sak. 

2: Forslag til endret organisering. 

Bakgrunn: 

Aron Skytterklubb, Drammen er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF). Klubben er derfor forpliktet 
til å følge de lover og regler NIF til enhver tid fastsetter. 

Vurderinger: 
I ny lovnorm for idrettslag er det fastsatt at dersom en klubb er organisert i grupper, må det avholdes 
årsmøter i hver gruppe og velges gruppestyrer. Aron SK har for lengst gått bort fra modellen med 
gruppestyrer, men i klubbens organisasjonsplan står det fortsatt at klubben er organisert med grupper. 

Styret mener organisasjonsplanen må bringes i samsvar med klubbens lover og gjeldende praksis. 
Styret foreslår derfor at klubben ikke organiseres med grupper. Oppmennene vil sørge for aktivitet 
innen de ulike skytegrenene. Dersom det skulle bli nødvendig, kan styret oppnevne egne utvalg for å ta 
seg av spesielle oppgaver. 

Styrets forslag til vedtak: 
Aron SK organiseres uten inndeling i grupper. 

3: Endring i antall styremedlemmer 

Bakgrunn: 
Aron Skytterklubb, Drammen har oppmenn for rifleskyting, baneskyting, feltskyting, luftskyting og 
svartkruttskyting.  

Vurdering: 
Styret ønsker fortsatt å gi tilbud til medlemmene innen alle områdene vi i dag har egne oppmenn for. 
Aktiviteten på svartkruttskyting har vært lav. Medlemskap i svartkruttunionen kan ordnes av kasserer 
som uansett må legge dette inn i medlemsregisteret. Så lenge det ikke arrangeres stevner eller 
organisert trening på svartkrutt, mener styret det er unødvendig med en egen oppmann for svartkrutt. 
Skulle noen ønske å arrangere et stevne, kan dette organiseres via feltoppmannen.  

Styrets forslag til vedtak: 
F.o.m. årsmøtet i februar 2018 velges ikke lenger egen svartkruttoppmann til styret. Styret reduseres 
derfor med ett medlem fra samme tidspunkt. 



Endring i klubbens lover.

Bakgrunn: 

Aron skytterklubb er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF). Klubben er derfor forpliktet til å følge de 

lover og regler NIF til enhver tid fastsetter. 

NIF har bestemt at alle idrettslag (klubber) skal følge en bestemt lovnorm. ASKs lover er vedtatt i 

samsvar med NIFs lovnorm av 28.11.11. Den 22.10.15 vedtok Idrettsstyret en ny lovnorm. Denne 

saken fremmes for å bringe ASKs lover i samsvar med NIFs gjeldende lovnorm. 

Generell vurdering: 

Det er rimelig at NIF ønsker å ha visse lover og regler som skal gjelde for all idrett i Norge. Styret i 

ASK finner det likevel pussig at årsmøtene i alle idrettslag må vedta disse endringene i hvert enkelt lag 

når det i NIFs regler heter at: «Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og 

denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin 

egen lov».  

Årsmøtet i ASK har i realiteten ikke annet valg enn å vedta det framlagte «forslaget» med 2/3 flertall 

dersom klubben fortsatt skal være medlem av NIF. Styret ønsker imidlertid å kommentere hver enkelt 

lovendring fordi noen av endringene vil ha konsekvenser for hvordan ASK må organisere arbeidet sitt. 

Saksopplysninger: 

Endring i § 2 (4) 
Nåværende tekst: Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 

Ny tekst: Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  

Styrets vurdering: Endringen innebærer at alle NIFs regler er bindende for ASK, ikke bare NIFs lover. I 

praksis har dette liten betydning siden ASK allerede i dag legger vekt på å følge idrettens regler. 

Endring i § 3 (1) 
Nåværende tekst: Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de 

økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. 

Ny tekst: For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:  

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds

regelverk og vedtak.

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre

organisasjonsledd i NIF.

Styrets vurdering: Endringen er utelukkende språklig og typografisk og har ingen konsekvenser for 

ASK. 



Endring i § 3 (2) 
Nåværende tekst: Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til 

idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages 

til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. 

Ny tekst: Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal 

personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal 

være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen 

innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan 

omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

Styrets vurdering: Det er heldigvis svært sjelden ASK vil komme opp i en situasjon der det er aktuelt å 

nekte noen medlemskap. Den nye teksten gir klare regler for saksbehandling dersom man skulle 

komme i en slik situasjon. Dessuten innebærer endringen at saken blir endelig avgjort av idrettskretsen. 

Endring i § 3 (3) 
Nåværende tekst: Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er 

betalt. 

Ny tekst: Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

Styrets vurdering: Endringen er reit språklig og har ingen praktisk betydning. 

Endring i § 3 (6) 
Nåværende tekst: Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i 

idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas 

opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

Ny tekst: Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i 

idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

Styrets vurdering: Endringen har ingen praktisk betydning fordi § 3 (1) b) regulerer skyldig kontingent. 

Ny § 3(7) 
a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på

inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og 

gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere 

om klageadgang.  

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av 

saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter 

avholdes innen én måned. 



c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre

uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan 

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes 

klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er 

utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

Styrets vurdering: Adgangen til å suspendere et medlem for inntil 1 år er ny. Hva som menes med 

«særlige tilfeller» er ikke nærmere presisert. Praksis fra andre organisasjoner er at suspensjon brukes i 

de tilfeller der et medlem direkte motarbeider organisasjonen eller opptrer illojalt så det skader 

organisasjonens interesser. Styret mener medlemmenes rettigheter er godt ivaretatt dersom en slik 

situasjon skulle oppstå fordi det er gitt klare regler om saksbehandling og fordi medlemmet kan krevet 

saken behandla av årsmøtet. 

Gammel § 3 (7) og § 3 (8) blir ny § 3 (8) : 

Nåværende tekst:  

(7) Idrettslaget skal føre medlemslister. 

(8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med 

forskrift gitt av Idrettsstyret. 

Ny tekst: Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd 

med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

Styrets vurdering: Endringen har ingen praktisk betydning. 

Endring i § 5 

Nåværende tekst:  

(1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. 

i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.  

(2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 

slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 

personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. 

Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

(3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.  

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende 

oppfyllelse av bestemmelsen. 

Ny tekst: 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 

valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert 

kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant 

teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  



(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 

foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, 

komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være 

sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én 

valgperiode/oppnevning av gangen. 

Styrets vurdering: Bestemmelsen om representasjon for begge kjønn er ikke endret. Tidligere fikk det 

ingen konsekvens å bryte denne bestemmelsen. I ASK er p.t. hverken styret eller valgkomiteen lovlig 

sammensatt. Når de nye lovene trer i kraft, vil det medføre at styret må kalle inn til ekstraordinært 

årsmøte for å foreta valg i henhold til lovene. Dersom det ikke skjer, kan man risikere at idrettskretsen 

pålegger styret dette. 

Alternativt må man søke om dispensasjon. Det er ikke angitt nærmere hvilke «særlige forhold» som må 

være oppfylt for å få dispensasjon. Styret vil imidlertid anta at dersom et tilstrekkelig antall er forespurt 

om å ta valg, og det ikke lykkes å finne kandidater, vil dette måtte gi grunnlag for dispensasjon. 

Dersom valgkomiteen før årsmøtet i 2017 ikke finner tilstrekkelige kandidater til å oppfylle kravene, 

vil styret søke dispensasjon for å få avklart hvordan idrettskretsen tolker bestemmelsene. 

Språklig endring i hele § 6 
Ordet «person» er bytta ut med «medlem». 

Styrets vurdering: Ingen betydning fordi klubbens lover uansett kun gjelder for medlemmene. 

Endring i § 6 (2) 
Nåværende tekst: En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller 

ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 

Ny tekst: Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke 

stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i 

laget.  

Styrets vurdering: Ny tekst likestiller f.eks. en innleid konsulent med en ansatt. ASK har ingen ansatte 

og leier heller ikke inn folk til bestemte oppdrag. For tida har derfor denne bestemmelsen ingen 

praktisk betydning for ASK. 



 

 

Ny § 6 (5) / Gammel § 6 (7) oppheves 
Nåværende § 6 (7):  Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets 

årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. 

 

Ny § 6 (5) : Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets 

representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 

d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet 

innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

 

Styrets vurdering: Denne paragrafen er ny, men innebærer egentlig ingen endring fordi det bare fastslås 

en normal organisasjonspraksis som er vanlig i alle lag og foreninger. I de tilfellene det er brukt 

uttrykket «til og på ...» eller «på», betyr det at den som har forslagsrett også har møterett. Har man 

forslagsrett «til», men ikke «på», betyr det at man ikke nødvendigvis har møterett. 

 

Gammel §§ 6 (5) og 6 (6) slås sammen til ny § 6 (6) med et valgfritt ledd 
Nåværende tekst: 

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde. 

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i 

idrettslaget. 

 

Ny tekst: 

(6) Talerett: 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget. 

[Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.] 

 

Styrets vurdering: Endringen er reint språklig. Årsmøtet betyr både ordinært og ekstraordinært årsmøte. 

Lag som har engasjert (ikke valgt) revisor plikter å ha med annet ledd. ASK har ikke engasjert revisor 

og behøver ikke å ha med den siste setningen i lovene sine. Styret vurderer at det i overskuelig framtid 

ikke blir aktuelt å engasjere ekstern revisor og foreslår derfor at denne setningen utelates. 

 

Endring av hele § 7 
Nåværende tekst:  

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. 

Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når 

ansettelsesforholdet opphører. 

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller 

møte i overordnede organisasjonsledd. 

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i idrettslaget. 

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. 



(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere 

medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre. 

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon 

Ny tekst: 

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 

overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre 

tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er 

opphørt. 

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting 

eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 

representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i 

idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for 

én valgperiode/oppnevning av gangen. 

Styrets vurdering: Siden ASK ikke har ansatt personell, er denne paragrafen uten praktisk betydning. 

Endring av hele § 8  
Gammel tekst: 

(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i 

driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme 

gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med 

økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av 

idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 

Ny tekst: 

(1) Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i 

driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller 

overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med 

vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. 

Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en 

slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke 

gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 



 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller 

ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd 

representasjonen skjer.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

         

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon 

for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

Styrets vurdering: ASK har ikke en forretningsvirksomhet av et slik omfang at denne paragrafen får 

betydning.  

 

Endring i § 11 
Nåværende tekst: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig 

godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.  

 

Ny tekst:  

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 

forbindelse med utførelsen av vervet. 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 

Styrets vurdering: Dette er i hovedsak ei språklig og typografisk endring. At tapt arbeidsfortjeneste ikke 

er eksplisitt nevnt spiller ingen rolle. Tapt arbeidsfortjeneste kan erstattes etter ny § 11 (1) fordi det er 

en faktisk utgift. Det er ingen krav til å budsjettere med tapt arbeidsfortjeneste, men godtgjøringene til 

styret skal framgå i budsjett og regnskap. Det er ikke lenger et krav om at styrehonorar skal framgå av 

årsberetningen. 

 

Endring i § 12 
Nåværende tekst: 

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. 

(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og 

revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. 

Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 

Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte 

regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard 

kontoplan. 

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 

positiv egenkapital. 



 

 

(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med 

betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i 

note til årsoppgjøret. 

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og 

virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt 

fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. 

 

Ny tekst: 

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 

 

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs 

regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge 

regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal 

laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert 

revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert 

revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver 

følger av NIFs lov § 2-12. 

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 

Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte 

regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og 

resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte 

budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 

(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 

 

(6)  Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 

med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal 

opplyses i note til årsoppgjøret.  

 

(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold 

til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

Styrets vurdering: Ingen av endringene vil ha vesentlige konsekvenser for ASK. Klubben følger 

imidlertid ikke hverken gammel eller ny lov når det gjelder separate budsjetter og regnskap for grupper. 

Styret vurderer at det er lite hensiktsmessig å dele opp klubbens regnskap og budsjett og vil fremme 

annet forslag for å bringe samsvar mellom lov og praksis. Nærmere om dette under § 19. 

 

Endring i § 13 (1) 
Nåværende tekst: Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar/mars 

måned. 

 

Ny tekst: Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 



 

 

 

Styrets vurdering: Endringen har ingen konsekvens for ASK. 

 

Endring i § 14 
Nåværende tekst: Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av 

idrettslaget. 

 

Ny tekst: Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. 

Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

 

Styrets vurdering: Endringen åpner for at referenten(e) ikke behøver å være medlem av klubben. Ingen 

praktisk betydning for ASK. 

 

Endring i § 15 punktene 7 og 10 e) 
Nåværende tekst:  

Årsmøtet skal: 

7. Fastsette medlemskontingent 

10. Foreta følgende valg: .... 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 

 

Ny tekst:  

Årsmøtet skal: 

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å 

fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 

10. Foreta følgende valg: .... 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi 

styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

 

Styrets vurdering: Punkt 7 har ingen direkte konsekvens, men den nye teksten understreker det som er 

nevnt tidligere om separat økonomi for grupper. 

Endringa av 10e) gir årsmøtet anledning til å delegere enkelte valg til styret. Styret vurderer det som ei 

hensiktsmessig ordning fordi man da kan foreta oppnevning kort tid før de nevnte møtene og dermed 

sikre at de valgte representantene virkelig kan møte. 

 

§ 16 (5) oppheves 
Nåværende tekst:For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. 

 

Styrets vurdering: Paragrafen er overflødig. Det er innlysende at et valg som ikke er gjennomført i 

henhold til gjeldende lov er ugyldig. 

 

Endring i § 17 (1) c) 
Nåværende tekst: Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 

dagers varsel etter: ... 

c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. 

 

Ny tekst: Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers 

varsel etter: ... 

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 



Styrets vurdering: Lovendringen er uten betydning og dessuten overflødig. Allerede i dag har  

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd en slik mulighet fordi årsmøte/ting har rett til å instruere 

styret i organisasjonsleddet. 

Endring i § 17 (2) j.fr. 17 (4) 
Nåværende tekst: Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen 

forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling 

kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte 

Ny tekst: Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, 

herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre 

nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på 

idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av 

innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort 

tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

Styrets vurdering: Endringen presiserer at dokumenter skal være tilgjengelige på tidspunkt for 

innkallingen til et ekstraordinært årsmøte. Dette er ingen reell endring fordi bestemmelsen er flytta fra 

tidligere § 17 (4): Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge 

innkallingen. Siste setning blir nå strøket. 

Ny § 17 (5) 
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning 

av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det 

er saker som ikke kan behandles. 

Styrets vurdering: Dette er en presisering av vanlig organisasjonspraksis. 

Ny § 18 (2) f) 
Styret skal bl.a.: ... 

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

Styrets vurdering: Denne bestemmelsen har liten betydning for ASK, og det vil være naturlig å 

oppnevne en trener eller kursholder. Vervet blir neppe svært belastende... 

Endring i § 18 (3) 
Nåværende tekst: Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av 

styremedlemmene forlanger det. 

Ny tekst: Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 

Styrets vurdering: Etter endringen vil styret måtte sammenkalles dersom 2 styremedlemmer krever det. 

Etter gjeldende lov må kravet framsettes av minst 5 styremedlemmer. Dette understreker det store, 

personlige ansvaret ethvert styremedlem har for å følge med på klubbens drift. 



 

 

Endring av hele § 19 
Nåværende tekst:  

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på 

årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å 

tre ut av valgkomiteen. 

(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte bestemmer 

opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i 

forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/avdelinger 

kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse jf. § 19. 

 

Ny tekst: 

(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 

innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av 

valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 

(2)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 

organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

 

(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper 

med gruppestyrer, gjelder følgende:  

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 

årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan 

årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra 

gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste 

frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes 

frist.  

c) Det årlige møtet skal: 

i. Behandle regnskap. 

ii. Behandle gruppens årsberetning.  

iii. Fastsette budsjett. 

iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets 

godkjenning, jf. § 18. 

 

Styrets vurdering: Punkt (1) er egentlig ikke endra, men deler av det nye punktet er strøket i § 15 og 

flyttet hit.  

Punkt (2) er endra så årsmøtet nå også kan vedta å legge ned grupper. Dette har neppe stor betydning i 

praksis. 

Punkt (3) er vesentlig endra og har store konsekvenser. Etter styrets mening er disse bestemmelsene 

tilpassa idrettslag som organiserer forskjellige idretter som f.eks. boksing, bandy og skihopp. I slike 

tilfelle blir hver gruppe en «klubb i klubben» med til dels motstridende interesser og få utøvere er 

medlem i flere grupper. 



 

 

ASK er en rein skytterklubb der mange utøvere er medlem i flere grupper og der gruppene har mange 

felles interesser. Hele ASK kunne fint gått inn som «skyttergruppa» i en stor idrettsforening.  

Det er hverken ønskelig eller hensiktsmessig å dele opp klubben i sterkt atskilte grupper med 

forskjellige årsmøter, budsjetter og regnskap. Å arrangere flere årsmøter vil f.eks. medføre mye ekstra 

arbeid og kostnader. 

Siden det er umulig å fravike Idrettsforbundets lovnorm, er det kun to muligheter: 

1: Teoretisk kunne en tenke seg at man «overser» denne paragrafen. Styret vurderer dette som lite 

ønskelig. For det første bryter det ned respekten for klubbens lover. Dernest vil et enkelt medlem kunne 

gå til overordnet organisasjonsledd og kreve at loven overholdes. I «fredstid» virker det lite sannsynlig, 

men dersom det skulle oppstå konflikter mellom grupper av medlemmer, kan dette bli en realitet. 

2: Årsmøtet vedtar en organisasjonsplan der ordet «gruppe» ikke brukes. Styret mener dette er den 

eneste holdbare løsningen og vil fremme forslag om dette for årsmøtet. 

 

Endring av § 21 (4) 
Gjeldende tekst: Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.  

 

Ny tekst: Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av 

NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

Styrets vurdering: § 21 handler om lovendringer og § 22 om oppløsning og sammenslutning av 

idrettslag. Den nye formuleringa er en logisk konsekvens av at alle idrettslag må vedta sin egen lov 

samtidig som man er pålagt å ha en lov i samsvar med NIFs norm. 

 

Oppsummering 

Idrettsstyret vedtok 22. oktober 2015 en ny lovnorm. Svært mange paragrafer er endra i forhold til den 

lovnormen som blei vedtatt 28. november 2011. De aller fleste endringene er små og vil ha liten eller 

ingen betydning for ASK 

To endringer vil kreve at ASK forandrer praksis: Det gjelder § 5 om representasjon av begge kjønn og § 

19 om organisering av grupper. Styret vil ta grep for å bringe klubbens praksis i samsvar med den nye 

lovnormen. 

 

Styrets forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar de nødvendige lovendringer så ASKs lov blir i samsvar med NIFs lovnorm av 

22.10.15. Alle nødvendige dokumenter oppdateres, herunder at organisering i grupper blir borte. 



Forslag til Årsmøtet. 

 

Banen på Aronsløkka fungerer veldig dårlig. Sjelden det er bare å slå på anlegget 

og alt fungerer. Ofte må det slåes på flere ganger for å få liv i skivene på 25 meter, 

hvis det overhode er mulig. Ofte må en også skifte standplass under trening.        

Skjønner at det er utfordrende å vedlikeholde anlegget der elektronikk står ute 

hele året, men slik det har vært nå de siste årene ( 2 ‐3 siste år) er det ikke 

holdbart.  

Skivematerialet er også dårlig. Frynsete og «ihjelskutt», og bør skiftes ut oftere. 

Dette fører til at det samler seg mye papir rundt mikrofoner, og anvisning er ikke 

alltid til å stole på. 

Vet det er veldig bra likviditet i klubben, og da bør banen holdes i orden med 

servise på anlegget, samtidig som egeninnsats fra medlemmer/baneansvarlig bør 

fungere bedre.  

Aronsløkka er en idyll når ting og tang fungerer, og jeg mener styret/klubben bør 

stresse å gi banen topp prioritet. 

Forslaget er da: Invester i banen, slik at medlemmene kan trene godt, og 

resultater blir deretter. 

Mvh. 

Jonny Skevik 



Til:
Aron Skytterklubb, Drammen
V/ Jan Wiik

Fra:
Pål Erik Jensen

Forslag til årsmøte:

Da jeg var medlem av Drammen pistolklubb hadde vi noe som het stevnerefusjon.
Det vil si at man måtte skyte et visst antall stevner pr.år og få en sum i refusjon pr. overskytende 
stevne.

Skal ikke legge meg opp i hvor mange stevner man bør/må ha for at dette skal “slå inn”.
Bruker jeg meg selv som et eksempel, så hadde jeg ifjor 65 stevnestarter. Og nå som Buskerud/
Vestfold/Telemark har blitt “enige” om å ta 125,- pr. start, selv om det i utgangspunktet skulle “bare” 
gjelde felt. Så har bl. a Farris PK begynte å ta 125,- for luftstevne(?) med premiering. Noe jeg 
syntes er en helt hinsides pris for luft…

Er det en idé for Aron å innføre stevnerefusjon for sine medlemmer?
Må passere x-antall stevner for å få igjen x-antal kroner pr. overskytende stevne.

Mvh
Pål Erik Jensen



Til:
Aron Skytterklubb, Drammen
V/ Jan Wiik

Fra:
Pål Erik Jensen

Sak 1 årsmøte: Feltbane Avgrundsdalen - Hurum

Hva skjer, er det noen fremdrift?

For min egen del så mener jeg at det er helt feil av Aron Skytterklubb å gå inn for en bane i en 
annen kommune. Jeg har selv vært medlem av Hurum SS, og vet hvor langt ut det er til 
Avgrundsdalen hvor man måtte over på den andre siden og låse ut skilt med “Skyting pågår”. Har 
fortsatt varseltrekanter/nøkkel/ ID-kort liggende fra den tiden.

Etter min mening er dette bortkastede penger, og klubben vil ikke få min støtte for dette!
Da er det bedre og billigere etter min mening om klubben betaler sidemedlemskap for de 
medlemmene som ønsker fra Aron for tilgang hos Nedre Eiker PK, som tross alt snart er i samme 
kommune.

Mvh
Pål Erik Jensen



Til:
Aron Skytterklubb, Drammen
V/ Jan Wiik

Fra:
Pål Erik Jensen

Sak 2 årsmøte: Innendørs bane:

Gjennom siste året har det vært en del “løst” snakk om å bygge inn banen på Aron.
Er dette reelt?
Har klubben noen seriøse planer/ideer om dette?

Man kan ønske seg mye her i livet, men dette er et stort prosjekt og lar det seg gjennomføre?

Jeg mener man burde se på en slik løsning. Og jeg må innrømme at jeg er positivt overrasket over 
at “Løkka” fortsatt eksisterer med plassering og skytetider når den ligger midt i et boligfelt!
Er det noe skytebaner blir “tatt for” så er det støy og forurensning. Jeg har selv vært tilstede på 
stevne hos Aron hvor man er forsinket og ikke kommer igang før 1830-1840 en fredag kveld. Og 
holder på til 2120-2130… Dette er ikke bra! 
Og jeg hadde hatt full forståelse for naboer som hadde blitt forbannet etter ei lang arbeidsuke og 
kanskje har venner på besøk hvor de skal grille på verandaen…
Dette må/bør Aron unngå å arrangere stevner fredag kveld.

Det hjelper ikke å si at man pr.d.d ikke har noen klager. Det skal bare en ny nabo til med den rette 
advokaten samtidig som det kanskje er en ny fylkesmann etc som for å sikre seg selv stenger den 
midlertidig for utredning. Og da vet vi alle hvor lang tid noe slikt vil ta med svarfrister fra advokater/
naboer/tilsyn/prøver av forurensning osv… Da går tiden fort, og sesongen er over.

Bygger man inn “løkka” så unngår man støy, man får samlet opp bly og unngår forurensning. Man 
får luft og bane på samme sted og kan arrangere flere stevner samtidig året rundt slik som de gjør i 
f.eks Bommestadhallen/Brevik… Og slik som Bærum PK kommer til å gjøre i sitt nye bygg på Skui.

Da hadde Aron vært herre i sitt eget hus 24/7…

Mvh
Pål Erik Jensen



Til:
Aron Skytterklubb, Drammen
V/ Jan Wiik

Fra:
Pål Erik Jensen

Sak 3 årsmøte: Slå sammen Aron SK og Nedre Eiker PK?

Se tilbake til mitt forslag 1 og 2
Vi er snart i samme kommune. Slår man sammen Aron SK og Nedre Eiker PK, så hadde man hatt 
feltbane på Kalvedokk. Og innendørsbane på “løkka” for baneprogram.

Da vil jeg tro at det er enklere å få med seg kommunen for midler til gjennomføring og støtte.

Er dette en tanke som man bør jobbe med?

Mvh
Pål Erik Jensen



Til:
Aron Skytterklubb, Drammen
V/ Jan Wiik

Fra:
Pål Erik Jensen

Sak 4 årsmøte: Skyteklubb eller våpenklubb?

Jeg stiller spørsmålet fordi jeg ikke skjønner hvorfor man man har svartkrutt og metallsilhuett som 
øvelser/program i klubben?

Hva ønsker Aron SK å drive med?
Skyteklubb: Så legger man til rette og rendyrker de program man ønsker å drive med for å bli best 
mulig. Aron SK har flere medlemmer som har gjort og gjør det meget bra i stevner.

Våpenklubb: Så har man en mengde program/øvelser slik at man kan kjøpe seg flest mulige 
våpen for de få medlemmene som ønsker dette. Dette er for meg helt feil av klubb!

Skal man drive litt med alt, så blir man ikke god på noe som helst er min påstand. 
Da kan man jo like gjerne montere en lerduekaster på løkka, så vi kan skyte litt hagle også…

Mvh
Pål Erik Jensen



Til:
Aron Skytterklubb, Drammen
V/ Jan Wiik

Fra:
Pål Erik Jensen

Sak 5 årsmøte: Grasrotandelen - Norsk Tipping

I 2017 hadde Aron SK, 83 Grasrotgivere som medførte en utbetaling på kr: 24.616,-
Dette er “gratispenger” for klubben.
Ser med glede at det har kommet til 3 nye givere nå i 2018. Her kunne man gå på nye medlemmer 
som et eget punkt på sikkerhetskurset med at de enkelte sendte inn sms med en gang…
La meg poengtere at dette gjelder de som ikke er grasrotgivere pr.d.d, har man barn/barnebarn 
som driver med turn/fotball/bandy etc. Så selvfølgelig kan man støtte de. Men mitt poeng er å få 
tak i de som ikke er givere pr.d.d
Har man først fått de som givere, så skal det mye til før de endrer det til en annen mottager.

Mitt forslag: Disse pengen kan gå på rundgang mellom luft/bane/felt, slik at de respektive 
oppmennene i samråd med styret kan bruke Grasrotandelen til det de måtte ønske…
Da kunne f.eks Luftoppmann bytte ut Megalink skive til den nye 3D skiva, som igjen sparer 
klubben for utgifter til bakpapir…

Mvh
Pål Erik Jensen



Konto: Tekst: Budsjett 2017: Regnskap 2017: Budsjett 2018: Noter for regnskap 2017:

Driftsinntekter
Salgsinntekter

3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 0,00 150,00 0,00

SUM Salgsinntekter 0,00 150,00 0,00

Andre inntekter
3400 Offentlige tilskudd 30 000,00 0,00 0,00 Note 1

3440 Andre tilskudd 25 000,00 86 179,71 85 000,00

3910 Inntekt anlegg Aron 35 000,00 100 869,49 35 000,00

3915 Kursinntekter nybegynnere 110 000,00 66 395,00 80 000,00 Note 2

3920 Medlemskontingenter 380 000,00 333 401,24 375 000,00 Note 3

3930 Inntekter Drammenshallen 10 000,00 3 510,00 4 000,00

3940 Inntekt kiosk 10 000,00 5 655,00 10 000,00

3944 Stevneinntekter Bane 0,00 0,00 27 000,00

3945 Stevneinntekter Feltløype 50 000,00 53 000,00 30 000,00 Note 4

3946 Stevneinntekter Luftpistol 0,00 5 050,00 10 000,00

3947 Stevneinntekter Luftrifle 0,00 500,00 1 500,00

3948 Stevneinntekter Svartkrutt 1 000,00

3949 Stevneinntekter CUP/Klubbmesterskap 10 000,00

3950 Inntekt fra materialforvalter 100 000,00 71 816,50 100 000,00

3960 Diverse inntekter 3 000,00 5 431,00 3 000,00

SUM Andre inntekter 753 000,00 731 807,94 771 500,00

Sum Driftinntekter 753 000,00 731 957,94 771 500,00

Driftkostnader
  Beh.endring varer under lvirkning/ferdig  lvirket

4290 Innkjop av varer for videresalg. Mat.forvalter ‐100 000,00 ‐90 040,00 ‐100 000,00
Sum Beh.endring varer under ‐100 000,00 ‐90 040,00 ‐100 000,00

Varekostand
4200 Startkontigent NM/Hovedrenn ‐15 000,00 ‐9 050,00 ‐15 000,00

4201 Forbundskontigent ‐165 000,00 ‐137 700,00 ‐14 000,00

4202 Kretskontigent 0,00 ‐35 825,00 ‐40 000,00

4230 Stevneutgifter Bane ‐25 000,00 ‐54 468,22 ‐2 500,00 Note 5

4231 Stevneutgifter Felt ‐20 000,00

Stevneutgifter Luft ‐2 500,00

Stevneutgifter CUP / Klubbmesterskap ‐5 000,00

Stevneutgifter Svartkrutt ‐1 000,00

4260 Innkjøp kiosk ‐8 000,00 ‐4 934,04 ‐5 000,00

4270 Treningsutgifter ‐ nybegynnere ‐50 000,00 ‐14 143,00 ‐25 000,00

7400 Medlemskontigent svartkrutt ‐2 400,00 0,00 ‐2 400,00

SUM Varekostander ‐263 000,00 ‐256 120,26 ‐130 000,00

Lønnskostnader
5330 Godtgjørelse til styre‐ og bedriftsforsamling ‐26 000,00 ‐23 500,00 ‐26 000,00

5500 Administrasjonskostnader ‐25 000,00 ‐15 886,67 ‐25 000,00

SUM Lønnskostnader ‐51 000,00 ‐39 386,67 ‐51 000,00

Andre driftkostnader
Avskriving

6000 Avskrivning på bygninger og fast eiendom ‐25 000,00 ‐50 000,00 ‐50 000,00

6010 Avskrivning på pistoler/skap etc ‐15 000,00 ‐50 000,00 ‐36 000,00

6020 Avskrivning på skiveanlegg ‐25 000,00 ‐50 000,00 ‐50 000,00

Sum Avskriving ‐65 000,00 ‐150 000,00 ‐136 000,00

Annen Driftskostnader
6300 Leie lokaler ‐1 000,00 ‐1 000,00 ‐2 000,00

6340 Lys, varme ‐25 000,00 ‐20 382,70 ‐25 000,00

6341 Internett ‐6 500,00

6370 Vakthold 0,00 ‐11 382,00 ‐12 000,00

6390 Baneleie ‐12 000,00 ‐5 831,00 ‐6 000,00

6540 Drift Drammenshallen ‐20 000,00 ‐12 849,88 ‐15 000,00

6545 Datautstyr 0,00 0,00 ‐5 000,00

6510 Nye investeringer ‐65 000,00 0,00 ‐65 000,00 Note 6

6550 Drift Aron ‐90 000,00 ‐92 993,83 ‐90 000,00

6560 Kursutgifter ‐5 000,00 ‐222,03 ‐5 000,00

6570 Arbeidsklær og utstyr 0,00 0,00 ‐10 000,00

Driftsresultat
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6571 Medlems arrangementer ‐20 000,00

6600 Reparasjon og vedlikehold banen ‐25 000,00 ‐6 582,59 ‐25 000,00

6620 Reparasjon og vedlikehold egne våpen ‐5 000,00 ‐989,00 ‐2 000,00

6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand 0,00 0,00 0,00

6890 Diverse kostnader ‐5 000,00 0,00 ‐5 000,00

7500 Forsikringspremier ‐10 000,00 ‐10 536,00 ‐20 000,00

7770 Bank og kortgebyrer ‐400,00 ‐4 293,03 ‐5 000,00

SUM Andre driftkostnader ‐393 400,00 ‐167 062,06 ‐590 500,00

SUM Driftkostnader ‐707 400,00 ‐702 608,99 ‐771 500,00

Driftresultat 45 600,00 29 348,95 0,00

Finansinntekt og ‐kostnad
Finansinntekter

8040 Renteinntekt , skattefri 5 000,00 4 532,11 5 000,00

SUM Finansinntekter 5 000,00 4 532,11 5 000,00

Netto finanseposter 5 000,00 4 532,11 5 000,00

Per. ord. res. etter skatt 50 600,00 33 881,06 5 000,00

Per. ord. res. etter skatt og eks. ord. poster 0,00 0,00 0,00

Årsresultat etter avsetninger 50 600,00 33 881,06 5 000,00

Note 1 Alt ført på post 3440
Note 2 Kurs avlyst grunnet mangel på trenere
Note 3 Flere medlemmer betaler pensjonistkontingent. Medlemstallet er ellers stabilt
Note 4 20.000,‐ fra NM felt 2017
Note 5 Alt bokført på posten, 2018 er dette delt opp
Note 6 Ingen nye investeringer i 2017
Note 7 Likviditetsbeholdningen er stor i klubben, alderen på elektronikken på Aron er 11 år gammel og må snart fornyes. 

Oversikt over noter:




