
 
 
 
 
 
 
 
 

INNKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2021 
 
Det er innkommet et forslag. Forslagsstiller er Petter Berg og forslaget gjengis i sin helhet: 
 
Forslagets ordlyd: 
Forslag om omgjøring av styrevedtak 07.10.20 vedrørende vandrepokal 2020 
Selv om styret fikk fullmakt til og ender reglene for vandrepokaler på årsmøte 2018 (avholdt 
18.03.19), mener jeg det er feil av styre å kunne avlyse pokalen når de felles kriteriene for 
vandrepokaler er oppfylt som er (kopiert fra årsmøtevedtak 2012): 

• Gjelder åpne, approberte stevner arrangert i regi av NSF i sesongen 1. okt. til 30 sept. 
(Noen endringer er gjort vedrørende presisering av stevner og endring av datoer for skyttersesongen) 
• Minimum 5 skyttere fra Aron SK må ha deltatt i øvelsen (e) i sesongen før vandrepokal tildeles. 
• Dersom det ikke er mulig å skille skytterne med gjeldende rangering, vil alle vinnerne få napp i pokalen. 
• Tre napp gir odel og eie. 

Spesielt feil mener jeg det er når dette skjer i slutten av sesongen. Da alle som har skutt kan ha trodd 
de skyter om pokalen (jeg vet jo ikke hva de tenker) og det heller ikke blir tydelig opplyst om på 
klubbens hjemmeside. 
Selv om 2020 sesongen ble noe amputert ble både KM, DM og NM arrangert i enkelte øvelser og så 
vidt meg bekjent er Aron SK representert i alle disse. Det er i sesongen ifølge NFS resultatlister 
arrangert 91 bane stevner og 6 feltstevner (PPK feltstevne talt som 1 selv om det er 8 stevnenr. på 
listen) i distriktet (Buskerud, Vestfold og Telemark) i tillegg er det Norgesfelt og magnumfelt 
arrangert i distriktet, Det er også arrangert mange stevner i andre kretser. 
Mitt forslag er derfor at styre ikke skal ha myndighet til å avlyse pokalen når kriteriene blir oppfylt og 
vedtak fra 07.10.20. omgjøres slik at pokalene blir utdelt.   
 
 
Bakgrunn: 
Styret behandla i sitt møte 2. april 2020 spørsmålet om hvordan klubben måtte tilpasse sin aktivitet 
under koronapandemien. Det blei bestemt å stenge banen helt inntil smitteverntiltak kunne 
gjennomføres og man hadde undersøkt nærmere hvordan reglene om smittevern skulle tolkes. 
Samtidig bestemte styret - i følge styreprotokollen - at cup og klubbmesterskap skulle avlyses. Det 
blei ikke lagt ut egen nyhetssak om dette på hjemmesida - noe styret beklager. Det blei imidlertid 
skrevet nederst på resultatsida at cup, klubbmesterskap og pokalskyting var avlyst i 2020. Dette 
skjedde da terminlista blei oppdatert 17. september. 
 



Forslagsstiller snakka tilfeldig med et annet styremedlem som sa at pokalskyting var avlyst. 
Forslagsstiller var uenig i dette. Sekretæren hørte om uenigheten og tok saken opp på styremøtet 7. 
oktober for å få ei avklaring. I dette møtet blei det klart at de 9 øvrige styremedlemmene mente at 
intensjonen i møtet den 2. april var å avlyse cup, klubbmesterskap og pokalskytinger. Noen 
styremedlemmer mente at pokalskyting eksplisitt var nevnt i debatten, de fleste huska ikke, men 
mente det var opplagt at det lå i den «pakka» med avlysninger man var blitt enige om. Det er derfor 
en feil av sekretæren at dette ikke blei ført inn i protokollen og av styret at man ikke blei 
oppmerksom på feilen før saken blei tatt opp igjen. Uansett blei det ført i protokollen for 07.10 at 
pokalskyting er avlyst. 
 
Etter at styret mottok forslaget, blei saken behandla igjen på styremøtet 24. februar 2021. God 
forvaltningsskikk tilsier at styret skal gis mulighet til å endre vedtak som det klages på. Sekretæren 
beklaget å ha gjort en saksbehandlingsfeil ved ikke å ha ført riktig vedtak i protokollen. Styrets 
flertall, med unntak av forslagsstiller, mente imidlertid at denne feilen ikke har påvirka vedtaket og 
at vedtaket derfor skal stå. 
 
Styrets vurderinger: 
Dette er vurderingene til flertallet i styret, forslagsstiller er naturlig nok uenig i vurderingene. 
Styret mener at vedtak om å avlyse pokalskyting i realiteten blei fatta 2. april 2020 sjøl om dette 
ikke framgår av styreprotokollen. På den tida blei folk på det sterkeste oppfordra til å unngå 
fritidsreiser og det var forbudet å overnatte på hytter utenfor egen kommune. Å oppmuntre klubbens 
medlemmer til å reise land og strand rundt på stevner, ville derfor vært et brudd med gjeldende råd 
fra myndighetene. Sjøl om det skulle kommet til ei avstemning om pokalskyting skulle avlyses, 
ville flertallet stemt for avlysning. 
 
Saken på styremøtet 7. oktober var ikke en reell debatt om det var riktig å avlyse pokalskyting, men 
ei klargjøring av hva som var ment med vedtaket 2. april. Siden styrets mening var at pokalskyting 
skulle avlyses, endres ikke dette av at sekretæren ikke har ført det i protokollen. At sekretæren gjør 
en feil kan ikke endre på det styret har bestemt. Endelig vedtak blei ført i protokollen 7. oktober. 
 
Årsmøtet er klubbens høyeste besluttende organ, og et styre skal ha gode grunne for å fravike 
årsmøtevedtak. Det er på det rene at årsmøtet i sin tid bestemte at det skal arrangeres årlige 
pokalskytinger og at årsmøtet fastsatte detaljerte regler for pokalskyting. Et seinere årsmøte 
delegerte til styret å endre reglene. 
 
Vanlig praksis i organisasjoner er at styret har rett til å bryte årsmøtevedtak i følgende tilfelle: 

• Det oppstår en uforutsett situasjon der det haster med å gjøre et vedtak. 
• Det framkommer nye opplysninger som ikke var kjent av årsmøtet da vedtaket blei fatta. 

 
I 2020 har styret brutt årsmøtevedtak om at skyttere skal ha fri adgang til banen og om å arrangere 
cup og klubbmesterskap. Forslagsstilleren har stemt for disse vedtakene som styremedlem, og styret 
ser ingen forskjell på disse vedtakene og vedtaket om å avlyse pokalskyting. Avlysning av cup og 
klubbmesterskap har vært like godt / dårlig bekjentgjort som avlysning av pokalskyting. 
 
I tilfeller der styret må bruke sin hastekompetanse, bør det redegjøres for dette i styrets årsmelding 
til neste års årsmøte. Det er gjort, og styret er forberedt på at noen kan være kritiske til enkelte 
avgjørelser.  Styret mener imidlertid det blir feil dersom årsmøtet skal overstyre styrevedtak i en 
enkelt sak og ikke i andre saker av samme type. 
 



Konklusjon 
Styret beklager at det har vært uklarhet om pokalskyting i 2020 og innser at det burde vært 
informert bedre. Styret mener likevel at det hører inn under styrets ansvar å fatte vedtak i saker der 
det oppstår uforutsette forhold – i dette tilfelle en pandemi. Styret har etter ei helhetsvurdering 
funnet at det for sesongen 2020 ikke vil være sportslig rettferdig å dele ut pokaler når mange 
stevner blei avlyst og det ville dessuten vært i strid med myndighetens råd å stimulere til utstrakt 
reisevirksomhet. 
 
Styrets forslag til vedtak  
Årsmøtet mener at styret, når det oppstår uforutsette forhold, må ha frihet til å fatte vedtak i saker 
som ikke er prinsipielle eller har store konsekvenser for klubben. Årsmøtet tar derfor styrets vedtak 
til etterretning og vil ikke ta saken opp til realitetsbehandling. 


