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Aron Skytterklubb, Drammen 

Postboks 3574 
3007 Drammen      Drammen, 01. mars 2021 

 
SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 

i Aron skytterklubb, Drammen: 
 

Onsdag 10. mars 2021 kl. 19:00. 
Møte blir holdt digitalt via Microsoft Teams. 

 

 
1. Godkjenning av stemmeberettigede (betalt medlemskontingent). 

 
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

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

 
4. Årsberetning: 

o Årsberetning – Aron Skytterklubb for 2020. 
o Årsberetning – Bane 2020. 
o Årsberetning – Felt 2020. 
o Årsberetning – Luft 2020. 
o Årsberetning – Rifle 2020. 
o Årsberetning – Nybegynnerutdanning for 2020. 

 
5. Revidert regnskap 2020: 

o Balanserapport per. 31.12.2020. 
o Noter til regnskap 2020. 
o Kontrollutvalgets beretning for 2020. 

 
6. Innkomne forslag og saker: 

o Sak 1: Vandrepokal. 

 
7. Fastsette medlemskontingent 2022. 

 
8. Budsjett 2022 – Aron Skytterklubb, Drammen. 

 
9. Valg. 



 
 

FORRETNINGSORDEN - ÅRSMØTET 2021 
 
Styret har bestemt at årsmøtet 2021 skal avholdes på «Teams». Det gjør at vi må ha noen 
kjøreregler som er annerledes enn på et årsmøte med fysisk frammøte. 
 
Under møtet: 

• Ha mikrofonen dempet unntatt når du skal snakke. 
Det er veldig forstyrrende med bakgrunnslyder fra «de tusen hjem». 

• Ha kameraet avskrudd. 
Noen møtedeltakere har dårlig nett. Overføring av video bruker opp bandbredde og gjør at 
disse deltakerne vil få «hakking» i lyden ved videobruk. Dessuten skal skjermen brukes til å 
vise dokumenter. 

 
Behandling av sakene: 
Utsendte dokumenter forutsettes lest på forhånd. Årsberetninger, regnskap og budsjett vil ikke bli 
lest høyt. Disse sakene tas opp punkt for punkt med adgang til å stille spørsmål og fremme andre 
forslag. 

• Du ber om ordet ved å bruke «Rekk opp handa» i «Teams». Ordstyrer gir ordet til deltakerne 
i tur og orden. 

• Hvis du vil fremme forslag, skriver du forslaget i chaten.  
 
Avstemning: 

• Avstemning skjer ved håndsopprekking. 
• Ev. alternativer blir vist på skjermen. 

I følge klubbens lover er det anledning til å kreve skriftlig avstemning. Hvis det skjer, blir det 
utarbeidet et digitalt skjema som legges ut på nettet. Lenke til avstemningen legges i chat. 
Det krever litt arbeid å forberede ei slik avstemning. Styret vil derfor på det mest innstendige be om 
at medlemmer som vil kreve skriftlig avstemning i en sak, gir styret beskjed om dette seinest dagen 
før møtet. Skulle kravet komme i møtet, vil det bli ei pause på om lag 15 min mens sekretariatet 
forbereder avstemningen. 
 
Valg: 
Valgkomiteens innstilling forutsettes lest før møtet. Dersom det kommer andre forslag, må det 
foretas skriftlig avstemning. Igjen ber styret om at motforslag (benkeforslag) til valgkomiteens 
innstilling sende inn seinest dagen før møtet. I motsatt fall må det tas pause mens avstemning 
forberedes. 
 
Taletid: 

• Ingen får ordet til samme sak mer enn 3 ganger. Maksimal taletid er: 
◦ Første gang: 5 min 
◦ Annen gang; 3 min 
◦ Tredje gang: 2 min 

 
Uavhengig av dette har møteleder og styrets medlemmer anledning til å svare på konkrete spørsmål 
som blir stilt under behandling av sakene. Svarene skal være kortfattet og kun omhandle det 
spørsmålet dreier seg om. 
 



 
 

 
STYRETS BERETNING TIL ÅRSMØTET 10. MARS 2021 
 
 
Styrets sammensetning etter årsmøtet 2020: 
 
Leder: Vidar Skai  
Nestleder: Randi Marie Urskog 
Sekretær: Tor Orsteen  
Økonomiansvarlig: Håkon Helgerud 
Baneansvarlig: Mikkel Bast  
Materialforvalter: Petter Berg  
Baneoppmann: Erik Sveum 
Feltoppmann: Morten Eriksen* 
Luftoppmann: Pål Erik Jensen  
Rifleoppmann: Per Hagen  
Vara: Heikki Andre Toivonen*, Wenche Solbakken, Kato Tuveng 
*Feltoppmannen trakk seg fra vervet og Heikki Toivonen gikk inn i hans sted. 
 
Andre tillitsvalgte: 
Valgkomite: Geir Ove Næss (leder), Tor M. Kristiansen, Jonny Skevik, Rune Hjelle (vara). 
Herderstegnkomite: Vidar Skai, Wenche Solbakken, Tore Østvold 
Kontrollkomite: Stein Rypaas, Victor E. Kjær, Runar Kleverud. 
 
Styremøter: 
Fra årsmøtet 2020 og fram til årsmøtet 2021 er det avholdt 9 styremøter og en rekke 
telefonkonferanser mellom medlemmer i styret. 
 
Faste poster på hvert styremøte:  

• HMS: Status, tiltak som må iverksettes og ev. uønskede hendelser.  
• Klubbens økonomi sett opp mot periodisert budsjett. 
• Status og lagerbeholdning – materialforvalter. 
• Status på drift og vedlikehold av banene på Aronsløkka og i 

Drammenshallen.  
• Rapport fra oppmennene om aktivitet innen sine respektive områder  
• Status på nybegynneropplæringa. 

På denne måten får styret god oversikt over hva som skjer på de forskjellige områdene i klubben. 
 
Covid-19 og smittevern: 
2020 vil antakelig bli huska som året da koronapandemien ramma Norge. Denne hendelsen har også 
satt sitt preg på aktiviteten i klubben. Styret har brukt mye tid på å sette seg inn i den jungelen av 
lover, forskrifter, råd og retningslinjer som er gitt om smittevern. Det er ingen tvil om at klubben, 
som eier av idrettsanlegg, har ansvaret for at smitteverntiltak blir iverksatt og håndhevet på 
klubbens bane.  



 
 

Banen i Drammenshallen eies av kommunen, og det er derfor Drammen kommune som har ansvar 
for smittevernet der. 
 
Styrets overordna målsetting har vært at klubbens aktiviteter ikke skal bidra til spredning av smitte 
og at det skal være så trygt som overhodet mulig å bruke klubbens bane. Styret har valgt ei forsiktig 
linje der hensynet til medlemmenes helse alltid skal komme i første rekke. 
 
Det har vært utfordrende å finne riktig balanse mellom ønsket om å gi medlemmene muligheter til å 
trene og konkurrere samtidig som man skal ivareta smittevern. Dette er et problem alle klubber har 
måttet hanskes med, men i Aron skytterklubb har dette vært særlig krevende fordi: 

• Klubben har sitt anlegg i en kommune hvor smittetrykket i perioder har vært svært høyt. 
• Banen er delvis innebygd med dårlig utskifting av luft, noe som øker smittefaren. 
• Elektroniske skiver med monitor betyr ekstra berøringspunkter og økt smittefare. 
• Flere skyttere er i ei risikogruppe grunnet alder / annen sjukdom. 

 
Dette er ei kronologisk oversikt over konsekvenser for banen: 
12. mars: All aktivitet stansa umiddelbart og på ubestemt tid.  
18. mai: Aronsløkka åpna for trening med vakt til stede. 
29. juni: Aronsløkka åpna for egentrening uten vakthold, men med max. 10 skyttere på standplass. 
2. november: Aronsløkka stengt for kurs og organisert trening inntil videre. 
 
Styret er glad for at det, så langt man har oversikt over, ikke har skjedd smitte i forbindelse med 
klubbens aktiviteter og vil takke alle medlemmer som lojalt har fulgt klubbens interne regler for 
smittevern. Sett i den store sammenhengen - hvor folk rammes økonomisk, blir alvorlig sjuke og i 
verste fall dør - er det et svært lite problem at treninger er blitt begrensa og at noen stevner, 
klubbmesterskapene og cupen er avlyst. 
 
Tak over 50-meter: 
Rett etter årsmøtet gikk styret i gang med å innhente anbud på bygging av tak over 
skivene på 50-meter. Styret hadde et ønske om at dette arbeidet kunne utføres i den 
perioden banen måtte holdes stengt grunnet smittevern. 
 
Det viste seg dessverre umulig å få inn anbud innenfor den økonomiske ramma 
årsmøtet har godkjent (200.000 kr). Det var få anbydere og laveste anbud lå godt 
over 300.000 kr.  
 
Styret tok deretter direkte kontakt med forskjellige firmaer. Det var få som viste interesse for 
jobben, og tilbudene lå stadig veldig høyt. Mot slutten av 2020 kom styret - via et medlem - i 
kontakt med et firma som har påtatt seg jobben. Det var meningen å legge fram tegninger og anbud 
for årsmøtet, men grunnet sykdom i firmaet er denne delen av jobben forsinka.  
 
Det er antyda en pris på under 250.000. Det er så nære den summen årsmøtet i 2020 budsjetterte 
med at styret ikke finner grunn til å ta opp saken på nytt. Det er styrets oppfatning at det gjennom 
flere år har vært et ønske om å få løst denne saken og at det ikke vil være mulig å finne en god 
teknisk løsning som er vesentlig billigere. Taket blir derfor etter planen satt opp våren 2021. 
 
Økonomi: 
Klubben har stadig solid økonomi. Det skyldes at det over tid har vært god 
økonomistyring i klubben. Pandemien har også hatt økonomiske 



 
 

konsekvenser for klubben. Inntektsgivende arrangementer er avlyst samtidig som de faste utgiftene 
løper. Takket være myndighetenes kompensasjonsordning for tapte inntekter ved arrangementer, har 
klubben kommet greit ut av det økonomisk. Det vises ellers til regnskap og budsjett. 
 
Støtte til avlyste arrangement 
Det er søkt om kompensasjon for tapte inntekter i forbindelse med nybegynnerkurs, «Åpen dag» og 
avlyste stevner. Det er mottatt til sammen 122.300 kr i 2020. I tillegg vil 54.575 kr for tapte 
inntekter i siste del av 2020 bli utbetalt i 2021. 
 
Saker styret har arbeidet spesielt med dette året: 
Styret har hatt fokus på å kunne opprettholde så høy aktivitet som mulig trass i pandemien. Dette 
har vært det altoverskyggende temaet for styrets arbeid i 2020.  
 
Det har ikke vært lett å måtte gjøre vedtak om stenging av baner, avlysning av tradisjonelle 
aktiviteter osv. Styret veit at man har brutt både årsmøtevedtak og egne regler for å kunne ivareta 
smittevernet. Etter styrets oppfatning ligger de vedtakene vi har gjort godt innenfor det 
handlingsrommet styret må ha når det oppstår helt uforutsette situasjoner (styrets hastekompetanse). 
 
Vedtakene har måttet fattes på kort varsel på bakgrunn av de opplysninger man har hatt om en 
smittesituasjon i kontinuerlig endring.  Å innkalle til ekstraordinære årsmøter i slike tilfelle ville 
vært lite hensiktsmessig og ville dessuten ført til flere ekstraordinære årsmøter i løpet av året.  
 
Siden pandemien fortsetter i 2021 har styret vurdert om man skulle legge fram en sak for årsmøtet 
om å gi styret utvidede fullmakter. Når styret ikke har valgt å gjøre dette har det to årsaker: 

• Ei slik fullmakt vil enten bli så generell at den er intetsigende eller så detaljert at det likevel 
kan oppstå situasjoner ingen har kunnet forutse og som ikke er omfattet av fullmakta. 

• Styret i enhver organisasjon har ikke bare rett, men også plikt, til å håndtere uforutsette 
hendelser på en måte som ivaretar organisasjonen og medlemmenes interesser på en best 
mulig måte. Denne gang gjelder det pandemi, neste gang kan det være naturkatastrofe eller 
brann som gjør at styret må handle raskt. Det er derfor umulig å lage en fullmakt ut over det 
som er sjølsagt: Styret må gjøre det beste ut av vanskelige situasjoner, uavhengig av planer 
og regler utarbeidet for normal drift. 

 
Styret har tatt i bruk det nye administrasjonsverktøyet «Rubic». Det vil gjøre det lettere å nå fram 
direkte til alle medlemmer med informasjon og vil effektivisere administrasjonen i klubben. 
 
Det vises for øvrig til årsberetninger fra nybegynneropplæringa og fra de enkelte oppmenn. 
 
Medlemstall: 
Klubbens medlemstall pr. 31.12.2020: 554 medlemmer. 
Dette er en økning på 45 medlemmer fra forrige år. 
Utvikling i medlemstall over tid er vanskelig å sammenligne fordi det har vært brukt ulike former 
for registrering og rapportering. Vi har relativt sammenlignbare tall for disse årene: 
2018: 489 
2019: 509 



ÅRSBERETNING – BANE 2020

Skytteråret 2020 ble dessverre veldig annerledes enn det man hadde forhåpninger 
om. Covid-19 viruset gjorde at hele vårsesongen og store deler av sommersesongen 
ble avlyst. I høstsesongen var det lettelser i smitteverntiltakene og fra 18. august og 
ut oktober klarte vi å gjennomføre 9 dager/kvelder med totalt 160 starter. 23 skyttere 
fra Aron SK sto for 96 av de 160 startene.

Norgesmesterskapet på bane ble også avlyst, der ble det riktignok 
gjennomført NM i silhuett- og finpistol på Løvenskioldbanen i perioden 
11.sep – 13.sep.  Aron SK stilte med totalt 5 skyttere, men klarte 
likevel å ta med seg 2 gull – 2 sølv – 1 bronse.

Styret gratulerer:
Espen Børsum Jensen Gull Finpistol klasse SH1
Rune Hammer Sølv Finpistol klasse V65
Bjørn Johannes Øyestaul Sølv Silhuett klasse V55
Lag veteraner Gull Silhuett
(Wenche Solbakken, Bjørn Johannes Øyestaul og Rune Hammer)
Lag veteraner Bronse Finpistol
(Wenche Solbakken, Bjørn Johannes Øyestaul og Rune Hammer)

De fleste krets- og distriktsmesterskap ble også avlyst. Her var det bare Farris SS 
som klarte å gjennomføre distriktsmesterskap i grovpistol og fripistol.

Styret gratulerer:
Bjørn Johannes Øyestaul Gull Grovpistol klasse V55
Bjørn Johannes Øyestaul Gull Fripistol klasse V55

Cup- og klubbmesterskap i Aron SK ble avlyst for sesongen 2020.

Som sagt, et annerledes skytterår i 2020 men håper at ting vil endre seg i 2021 med 
mye aktivitet på Aronsløkka, både når det gjelder trening og stevner.

Erik Sveum
Baneoppmann - Aron Skytterklubb, Drammen
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ÅRSBERETNING 2020 - FELT 

 
Morten Eriksen ble valgt til feltoppmann på årsmøtet 2020, han trakk seg seinere fra vervet 
sitt. Siden høste høsten 2020 har derfor første vara til styret, Heikki Toivonen, trådt inn som 
feltoppmann for resten av perioden. 
 
Arons feltskyttere har ikke vært like aktive som de fleste har ønsket seg i 2020, dette skyldes 
selvfølgelig covid-19.  Likevel har vi fått til 1 feltstevne i regi av Aron SK på Hokksund med 
KM og DM i Magnum 1 og 2. Her var det Tor Kristiansen som var stevneleder. Vi var også 
med og arrangerte 2 stevner i regi av Hokksund PK. 
 
Til slutt ønsker jeg å fremheve den store jobben som har blitt gjort før, i og etter felt stevnene 
med følgen navn fra vår klubb: 
Tor Kristiansen 
Dag Kristiansen 
 
Feltstevnene hadde ikke blitt den samme uten dem! 
 

 

Heikki Andre Toivonen 

Feltoppmann 
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ÅRSBERETNING – Luft 2020 
 

Aktvitet trening: 

Året begynte bra med trening man/ons/fre som vanlig med godt besøk. Helt frem til 

12.mars hvor Norge ble «stengt» . Etter det har det vært begrenset muligheter for trening. 

 

Aktvitet stevner: 

Det er avholdt 4 stevner i 2020. Dette var i januar og februar. Etter 12.mars er det ikke 

avholdt stevner. Se forklaring under Drammenshallen 

 

Drammenshallen: 

Har i store deler av året etter 12.mars vært stengt pga Covid-19. Perioder med bare tilgang 

for eliteutøvere. Og helt nye regler for inngang hvor Aron har fått 2 stk nøkkelkort og de 

som skal trene må låses inn av den som har vakt. Her må vi også holde avstand under 

trening naturligvis. Dette har gjort at det er bare 6 standplasser tilgjengelig for trening. pga 

dette så så jeg ingen mulighet for å avholde noen stevner med tanke på antall plasser 

tilgjengelige og problemet med å låse inn/ut de som da skulle på stevne. 

Derfor er det ikke avholdt noen stevner etter 12.mars. 
 

 

Pål Erik Jensen 

Luftoppmann – Aron SK 
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ÅRSBERETNING – NYBEGYNNERUTDANNING 2020. 
 

I 2020 var det planlagt 4 kurs totalt. Vi fikk gjennomført 3 kurs hvor 1 ble avlyst 
grunnet pandemien. Årets siste kurs startet i oktober 2020. Det ble totalt 69 nye 
skyttere, hvor samtlige er medlemmer i klubben i dag. 
 
Kursene ble holdt på Aronsløkka skytebane, lokalene til Åssiden IF og Arontunet 
med teoridelen. Disse lokalene ble benyttet, grunnet plassmangel i klubbhuset. 
 
I løpet av året har gruppa hatt mye å stri med. Vi måtte overholde alle 
retningslinjene, påbud og forbud fra det offentlige grunnet pandemien. Det har store 
deler av tiden ikke vært lov med organisert trening. Dette har vært ubeleilig for de 
nye som er avhengig av dette for å få fullført kurset og oppfylle aktivitetskravet for å 
kunne søke om eget våpen. De skal ha pluss i boka for tålmodighet og forståelse! 
 
Som i fjor var det planlagt å ha stand på Elvefestivalen samt å arrangere to åpne 
dager, en på våren og andre på høsten. Dette er i tillegg til kursene vi hadde satt 
opp. Grunnet pandemien ble alt dette avlyst. 

 

Trenergruppa: 
Trenergruppa består nå av følgende personer: Asbjørn Nikolaisen, Bengt A. B. Holm, 
Christian L. Sundfær, Heikki Toivonen, Johnny Amir Ahmad, Kato Tuveng, Marius N. 
Olsen, Martin S. O. Haugland, Mikkel Bast, Tor M. Kristiansen, Patric I. Lövström, 
Petter Berg, Pål Nag Aas og Vidar Skai.  

 

Alle i trenergruppa, samt flere i klubben, fortjener en takk og stor applaus for 
innsatsen. Det har vært mye jobb for alle involverte i trenergruppa. Utrolig mange 
timer legges ned i arbeidet og det snakk over 700 timer for hele 2020 totalt. Men vi 
alle synes det er givende da det er god dynamikk i gruppa og alle hjelper til. Klubben 
skal være stolt av hva gruppen klarer å gjennomføre da det er til tider kan være 
hektisk. 
 

Kompetanseutvikling: 
I 2020 er det ingen som har gjennomført trenerkurs da det har vært tilgjengelig 
grunnet pandemien. 
 
Per dags dato så har vi følgende personer som har gjennomført trener I/II kurs: 
Trener I:  Bengt A. B. Holm, Christian L. Sundfær, Johnny Amir Ahmad, Kato 

Tuveng, Martin S. O. Haugland, Odd-Magne Karlsen, Tor M. 
Kristiansen, Petter Berg, Pål Nag Aas og Vidar Skai 

Trener II: Mikkel Bast. 
 
Vi jobber med å tilby kurset til trenergruppa som ikke har dette. 
Kursene blir holdt i nærheten. 
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Statistikk: 
Skjematisk oppstilling for påmeldte på kursene i klubben fra 2014 fram til dags dato. 
Alle årene har det vært gjennomført 4 kurs med unntak av 2017, 2018 og 2020 hvor 
det var 3 kurs.  
 

 
 

Neste års mål: 
For de fire kursen som er satt opp i 2021 er interessen stor for nye skyttere, mange 
har meldt seg på. Grunnet pandemien ble det i desember 2020 besluttet at først kurs 
med oppstart 27.1.2021 er avlyst. Vi må se på hvilke utfordringer dette blir for resten 
av kursene i 2021. 
  

Rekruttering og nybegynnerkursene er stadig under utvikling noe man skal ha i 
tankene.  
 
Avslutningsvis ønsker jeg å takke alle trenere for god innsats. 
 

 

Mikkel Bast 
Trener / nybegynner ansvarlig 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Menn (antall): 52 40 67 37 42 72 49

Kvinner (antall): 15 6 19 5 11 16 20

Ungdom (antall): 0 3 8 1 9 2 8

Antall deltakere: 68 46 86 42 53 88 69
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ÅRSBERETNING – RIFLE 2020 
 

Sesong har vært preget av Covid-19 så vi har måtte avlyse de fleste stevnene i 
Drammenshallen. Vi rakk å arrangere 2 stevner. Magne og undertegnede har skutt 
stevner hos Kisen når de åpnet opp innimellom restriksjoner fra myndighetene. 
 
Nordstrand skytterlag arrangerte NM 15m miniatyr og der stilte Per Hagen og kom 
på 4. plass. Vi har også vært med på Home Rang Open (HRO) som er ett verdens 
stevne 25 stk. som skytes hjemme eller med simulator eller på baner for de som har 
tilgang. HRO skytes med luft våpen og nytt er 50m stevner også. Resultater sendes 
inn på Facebook og med fine premier som simulatorer luftrifle fra Walther mm. 
 
Har sendt inn terminlista for 2021 så får vi se etter hvert hvor mange vi får 
gjennomført i disse tider. 50m banen på løkka driver styret med å få til tak over 50 
metern 
 

 

Per Hagen 
Oppmann Rifle 



3440 Andre tilskudd
3441 Momskompensasjon
3910 Inntekt anlegg Aron
3915 Kursinntekter nybegynnere
3920 Medlemskontingenter
3930 Inntekter Drammenshallen
3940 Inntekt kiosk
3944 Stevneinntekter bane
3945 Stevneinntekter feltløype
3946 Stevneinntekter Luftpistol
3947 Stevneinntekter Luftrifle
3950 Inntekt fra materialforvalter

4090 Beholdningsendring varelager
4201 Forbundskontigent
4202 Kretskontigent
4260 Innkjøp kiosk
4270 Treningsutgifter - nybegynnere
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling
5500 Administrasjonskostnader
6000 Avskrivning på bygninger og fast eiendom
6020 Avskrivning på skiveanlegg
6025 Avskrivning annet
6340 Lys, varme
6341 Internett
6370 Vakthold
6390 Baneleie
6540 Drift Drammenshallen
6545 Datautstyr
6550 Drift Aron
6551 Drift Kiosk
6552 Kjøp våpen
6600 Reparasjon og vedlikehold banen
6620 Reparasjon og vedlikehold egne våpen
7395 Øreavrunding
7400 Tilskudd særforbund (svartkrutt etc)
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Andre kostnader

8050 Annen renteinntekt

Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 
Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

87 757,87 87 757,87
33 437,00 33 437,00
2 525,00 2 525,00

220 390,00 220 390,00
427 025,00 427 025,00

740,00 740,00
2 775,00 2 775,00

21 700,00 21 700,00
40 000,00 40 000,00
6 900,00 6 900,00
1 100,00 1 100,00

15 183,00 15 183,00
859 532,87 859 532,87

Driftskostnader
-13 443,14 -13 443,14

-143 400,00 -143 400,00
-36 075,00 -36 075,00
-9 132,18 -9 132,18

-41 862,30 -41 862,30
-19 500,00 -19 500,00
-29 663,12 -29 663,12
-50 000,00 -50 000,00
-87 339,00 -87 339,00
-6 300,00 -6 300,00

-21 000,00 -21 000,00
-5 845,62 -5 845,62

-11 932,50 -11 932,50
-15 330,00 -15 330,00
-14 936,58 -14 936,58
-6 197,76 -6 197,76

-82 821,99 -82 821,99
-817,00 -817,00
-499,50 -499,50

-1 688,70 -1 688,70
-16 606,00 -16 606,00

70,00 70,00
-4 000,00 -4 000,00

-21 218,00 -21 218,00
-3 491,91 -3 491,91
-4 626,80 -4 626,80

-647 657,10 -647 657,10

Driftsresultat 211 875,77 211 875,77

Finansielle poster
5 838,48 5 838,48

 
Ordinært resultat før skatt 217 714,25 217 714,25

Ordinært resultat 217 714,25 217 714,25

Årsresultat 217 714,25 217 714,25

Resultatrapport
Aron Skytterklubb, Drammen 
987465255

Utskrevet av Aron1 Aron1 31.01.2021 17:31:13 Visma eAccounting

Side 1 av 1



1120 Bygningsmessige anlegg Aron
1150 Skiveanlegg
1190 Skiveanlegg
1191 Gressklipper Aron

1460 Varer på lager
1500 Kundefordringer
1579 Andre kortsiktige fordringer
1749 Andre forskuddbetalte kostnader
1900 Kontanter
1920 Spb.Øst 2310.20.02296
1940 BN Bank 9235.27.88963
1970 DNB 0530.58.50375

2050 Annen egenkapital

2240 Depositum

2400 Leverandørgjeld
2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld
2911 Mellomregning premiepenger

Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020 
 
Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

Anleggsmidler
563 797,00 -50 000,00 513 797,00
60 914,00 -50 000,00 10 914,00

336 049,75 -37 339,00 298 710,75
25 200,00 -6 300,00 18 900,00

985 960,75 -143 639,00 842 321,75

 
Omløpsmidler

178 032,14 -32 480,54 145 551,60
925,00 -925,00 0,00

0,00 1 436,00 1 436,00
21 715,50 559,00 22 274,50
2 245,00 0,00 2 245,00

226 777,28 189 606,87 416 384,15
782 563,60 250 195,62 1 032 759,22

1 206,11 1 072,48 2 278,59
1 213 464,63 409 464,43 1 622 929,06

 
SUM EIENDELER 2 199 425,38 265 825,43 2 465 250,81

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-2 134 202,82 0,00 -2 134 202,82
 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 -217 714,25 -217 714,25

 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -2 134 202,82 -217 714,25 -2 351 917,07

Gjeld
 

Langsiktig gjeld
-26 840,00 -18 760,00 -45 600,00

 
Kortsiktig gjeld

-21 715,50 -559,00 -22 274,50
-11 970,06 -33 489,18 -45 459,24
-4 697,00 4 697,00 0,00

-38 382,56 -29 351,18 -67 733,74

 
Sum gjeld -65 222,56 -48 111,18 -113 333,74

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -2 199 425,38 -265 825,43 -2 465 250,81

Saldo 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
Aron Skytterklubb, Drammen 
987465255

Utskrevet av Aron1 Aron1 31.01.2021 17:30:02 Visma eAccounting
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Kontrollutvalgets beretning for 2020. 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Aron Skytterklubb, Drammen sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig 

fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler 

benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

 

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, 

og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. Kontrollutvalget har 

ikke hatt noen møter i 2020. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har 
funnet det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets 
styre. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 
2020.   

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er 

stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert 

mot avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende 

regnskapsår, og det er avsatt for fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt opptjente inntekter som 

ennå ikke er fakturert/mottatt.  

Balansen viser idrettslagets verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 

dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 31.12. Vi har vurdert at notene gir de opplysninger 

som er av betydning for å bedømme idrettslagets stilling og resultat.   

Regnskapet viser et overskudd på kr. 217.714,25, og ved årsavslutning 2020 økte den frie 

egenkapitalen med kr 217.714,25. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Vedtatt investering  er ikke gjennomført i 2020, og at budsjett og fremdriftsplan for bygging tak over 

50m skiver bør gjennomføres i 2021. 

 Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut 

over det som fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 
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Konklusjon: 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2020 godkjennes av 

årsmøtet. 

 

Sted, dato:  

Drammen 03.03.21 

 

 

Signatur medlem 1      Signatur medlem 2 

Stein Rypaas       Victor Kjær 

 

 

Signatur medlem 3 

Runar Kleverud 

 

 

 



Konto Tekst Noter: Budsjett 2020 Regnskap 2020: Budsjett 2021

Driftsinntekter
3100 Ikke fordelte inntekter
3910 Inntekt anlegg Aron 10 000 2 525 10 000
3915 Kursinntekter nybegynnere 2 165 000 220 390 165 000
3920 Medlemskontingenter 1 525 000 427 025 475 000
3930 Inntekter Drammenshallen 2 500 740 2 500
3940 Inntekt kiosk 21 000 2 775 10 000
3944 Stevneinntekter Bane 2 30 000 21 700 30 000
3945 Stevneinntekter Feltløype 35 000 40 000 50 000
3946 Stevneinntekter Luftpistol 2 18 000 6 900 10 000
3947 Stevneinntekter Luftrifle 2 1 500 1 100 1 500
3948 Stevneinntekter Svartkrutt 1 000 1 000
3949 Stevneinntekter CUP/Klubbmesterskap 10 000 10 000
3950 Inntekt fra materialforvalter 70 000 15 183 50 000
3960 Diverse inntekter 3 000 3 000

Sum salgsinntekter 892 000 738 338 818 000

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 3 60 000 87 758 90 000
3441 Momskompensasjon 4 45 000 33 437 35 000

Sum andre inntekter 105 000 121 195 125 000

   Aron Skytterklubb, Drammen budsjett 2021

Sum andre inntekter 105 000 121 195 125 000
Sum driftsinntekter 997 000 859 533 943 000

Driftskostnader
4090 Beholdning varelager 0 -13 443 0
4200 Startkontigent NM/Hovedrenn -15 000 -15 000
4201 Forbundskontigent 5 -178 200 -143 400 -170 000
4202 Kretskontigent 5 -44 700 -36 075 -36 000
4230 Stevneutgifter Bane -2 500 -2 500
4231 Stevneutgifter Felt -1 000 -1 000
4232 Stevneutgifter Luft -2 500 -500
4233 Stevneutgifter CUP / Klubbmesterskap -9 000 -9 000
4234 Stevneutgifter Svartkrutt -1 000 -500
4260 Innkjøp kiosk -30 000 -9 132 -10 000
4270 Treningsutgifter - nybegynnere -47 000 -41 862 -50 000
4290 Innkjop av varer for videresalg. mat.forvalter -100 000 -100 000

Sum varekostnader -430 900 -243 913 -394 500
DEKNINGSBIDRAG 566 100 615 620 548 500

Lønns- og administrasjonskostnader
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling -20 000 -19 500 -20 000
5500 Administrasjonskostnader -35 000 -29 663 -35 000

Sum lønn og administrasjon -55 000 -49 163 -55 000



Avskrivning
6000 Avskrivning på bygninger og fast eiendom 6 -50 000 -50 000 -75 000
6010 Avskrivning på pistoler/skap etc
6015 Avskrivning på Låser & beslag
6017 Avskrivning på inventar -6 300 -6 300 -6 300
6020 Avskrivning på skiveanlegg -87 339 -87 339 -48 253

Sum avskrivninger -143 639 -143 639 -129 553

Andre driftskostnader
6300 Leie lokaler -2 000 -2 000
6340 Lys, varme -25 000 -21 000 -25 000
6341 Internett -6 500 -5 846 -6 500
6370 Vakthold -13 000 -11 933 -13 000
6390 Baneleie -16 000 -15 330 -16 000
6540 Drift Drammenshallen -18 000 -14 937 -18 000
6545 Datautstyr -10 000 -6 198 -10 000
6550 Drift Aron -90 000 -82 822 -90 000
6551 Drift Kiosk -3 000 -817 -1 000
6552 Kjøp våpen -30 000 -500 -30 000
6560 Kurs/utdanning -10 000 -5 000
6570 Arbeidsklær og utstyr -10 000 -10 000
6571 Medlemsarrangementer -10 000 -1 000
6600 Reparasjon og vedlikehold banen -25 000 -1 689 -25 000
6620 Reparasjon og vedlikehold egne våpen -26 000 -16 606 -8 000
6890 Diverse kostnader -15 000 -10 000
7320 Reklamekostnader -25 000 -25 000
7400 Kontingent til Norsk Svartkrutt Union -2 000 -4 000 -2 0007400 Kontingent til Norsk Svartkrutt Union -2 000 -4 000 -2 000
7500 Forsikringspremier -22 000 -21 218 -22 000
7790 Andre kostnader med fradrag -12 000 -8 049 -10 000

Sum andre kostnader -370 500 -210 942 -329 500
Sum driftskostnader -569 139 -403 744 -514 053

Sum kostnader -1 000 039 -647 657 -908 553
Sum inntekter 997 000 859 533 943 000

Driftresultat -3 039 211 876 34 447

Finansinntekt og -kostnad
Finansinntekter

8050 Renteinntekt 5 500 5 838 4 000
Sum finansinntekter 5 500 5 838 4 000
Netto finansposter 5 500 5 838 4 000
Årsresultat 2 461 217 714 38 447



Noter 2020 

Aron Skytterklubb, Drammen 
 
Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 
Kontingenten inntektsføres fortløpende med totalt innbetalt beløp fra medlemmene for 
fratrekk til Norges idrettsforbund og Buskerud skytterkrets. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For 
andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett ar 
etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. 
Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en 
fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som 
ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. 
 
Varebeholdninger 
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til anskaffelseskost og virkelig verdi. 
 
Medlemmer 
Antall medlemmer ved årets slutt var 554. 

 

  



Note 1 ‐ Medlemskontingent 
Medlemskontingenter, med krets- og forbundskontingent er beregnet ut fra medlemstall 
ved utarbeidelse av budsjett. 
 
Note 2 – Kompensasjon  
Klubben har i 2020 mottatt kompensasjon for aktivitet som har blitt avlyst grunnet COVID-
19. Totalt er det mottatt kroner. 122 030 
Kompensasjon er fordelt på følgende konti: 

- Kroner 95 430 til 3915 Kursinntekter nybegynnere 
- Kroner 21 700 til 3944 Stevneinntekter Bane 
- Kroner 4 200 til 3946 Stevneinntekter Luftpistol 
- Kroner 700 til 3947 Stevneinntekter Luftrifle 

 
Det er i tillegg søkt om og innvilget kroner 54 575 for stevner og aktivitet i 2020 som 
utbetales i 2021. 
 
Note 3 ‐ Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 
Grasrotandelen er ført på konto 3440. Grasrotandelen utgjorde i 2019 62 162,-. Øvrig saldo 
på kontoen er tildelte breddemidler. 
 
Note 4 ‐ Momskompensasjon 
Klubben har i 2020 mottatt kroner 33 437,- i momskompensasjon. 
 
Note 5 ‐ Forbundskontigent 
Medlemskontingenter, med krets- og forbundskontingent er beregnet ut fra medlemstall 
ved utarbeidelse av budsjett. Klubben mottar kretskontingent et år på etterskudd. Betalt 
kretskontingent i 2020 er dermed for 2019. Klubbkontingent for 2020 forventes mottatt i 
2021. 
 
Note 6 ‐ Avskriving 
Klubben har i 2020 ikke foretatt større investeringer i anlegg eller lignende. Avskrivninger er 
derfor like som 2019. For 2021 er det satt opp høyere avksrivningssats på konto 6000. Dette 
da det er forventet at investering med 50m bane vil skje i 2021.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



Valgkomiteens innstilling til valget 2021

Styre

Verv Nåværende Valgt år Valgt for Innstilling Velges for Kommentar

Leder Vidar Norman Skai 2020 1 år Vidar Norman Skai 1 år Gjenvalg

Nestleder Randi Marie Urskog 2019 2 år Heikki Andre Toivonnen 2 år Ny

Sekretær Tor Orsten 2020 2 år Ikke på valg

Kasserer Håkon Helgerud 2019 2 år Håkon Helgerud 2 år Gjenvalg

Baneansvarlig Mikkel Bast 2020 2 år Ikke på valg

Baneoppmann Erik Sveum 2020 2 år Ikke på valg

Luftoppmann Pål Erik jensen 2019 2 år Torgrim Rønning 2 år Ny

Feltoppmann Morten Eriksen 2020 1 år Jonny Ahmed 2 år Ny

Rifleoppmann Per Hagen 2020 2 år Ikke på valg

Materialforvalter Petter Berg 2019 2 år Petter Berg 2 år Gjenvalg

Vara 1 Heikki Andre Toivonnen 2019 2 år Even Ruud 2 år Ny

Vara 2 Wenche Solbakken 2020 2 år Ikke på valg

Vara 3 Kato Tuveng 2019 2 år Kato Tuveng 2 år Gjenvalg

Øvrige verv

Hederstegn (leder) Vidar Norman Skai 2020 1 år Vidar Normann Skai 1 år Følger lederverv

Hederstegn Wenche Solbakken 2020 2 år Ikke på valg

Hederstegn Tore Østvold 2019 2 år Tore Østvold 2 år Gjenvalg

Kontrollutvalg Runar Kleverud 2019 1 år Runar Kleverud 1 år Gjenvalg

Kontrollutvalg Victor Ektvedt Kjær 2019 1 år Victor Ektvedt Kjær 1 år Gjenvalg

Kontrollutvalg (vara) Folke Person 2020 1 år Folke Person 1 år Gjenvalg

Valgkomite (leder) Geir Ove Næss 2019 1 år 1 år Velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret

Valgkomite Tor Michael Kristiansen 2019 1 år 1 år Velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret

Valgkomite Jonny Skevik 2019 1 år 1 år Velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret

Valgkomite (vara) Rune Hjelle 2019 1 år 1 år Velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret

Repr. Idrettsrådet Utnevnes av styret

Repr. Idrettsrådet Utnevnes av styret

Repr. Idrettsrådet Utnevnes av styret




