
INNKOMNE FORSLAG

Forslag 1.

Forslaget omhandler: Valg av prosjektleder for klubbhus / luftbane

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: 
Årsmøtet i 2022 vedtok å prosjektere, og - om mulig - starte bygging av klubbhus og luftbane på 
Aronsløkka. Det vises til egen orienteringssak.

Styret har arbeidet mye med prosjektet i 2022. Det er på det rene at det kreves en stor innsats for å 
komme i mål med detaljprosjektering, sende søknad om spillemidler, utarbeide anbudsdokumenter, 
holde kontakt med håndverkere og ikke minst planlegge og gjennomføre dugnader.

Styrets vurdering:
Leder, kasserer og sekretær får en stor belastning under detaljplanlegging. Alle oppmennene og 
baneansvarlig får en stor utfordring med tilrettelegging mens banen er stengt. Det gjelder også delvis 
for materialforvalter dersom man skal kunne låne ut våpen til trening utenfor Løkka.
Det er innlysende at leder må involveres i det meste, rett og slett fordi han er leder. Det kan bli i 
overkant, og nestleder må gå inn og avlaste leder med flere oppgaver enn nå.

Et hvilket som helst privat firma ville engasjert en prosjektleder eller kjøpt kompetanse på 
prosjektledelse.  Kommuner har fast ansatte folk som leder de forskjellige prosjektene som kommunene
har gående. Klubben har ikke penger til å ansette eller leie inn prosjektleder. Derimot kan vi utgiftsføre 
«dugnad» som prosjektleder som en del av klubbens egeninnsats når vi skal søke spillemidler.

Styret har vurdert om man burde oppnevnt en egen byggekomite og frikoblet alt arbeid med prosjektet 
fra styret. Det er en dårlig løsning av to grunner:

 Klubben skal driftes og ha et sportslig tilbud til medlemmene mens bygginga pågår. Det betyr at
prosjektet må koordineres med klubbens drift og de beslutninger som fattes må ta hensyn til 
dette.

 Det er formelt styret som har ansvar for økonomien i prosjektet. Hvert enkelt styremedlem står 
personlig ansvarlig dersom midlene ikke brukes som forutsatt av årsmøtet og bevilgende 
myndighet for spillemidler.

Styret mener derfor det er klubbens styre som må ha det overordna ansvaret og styre prosjektet. Det er 
noe annet enn å ha den daglige ledelsen. Så lenge vi er i en prosjektfase, er oppgavene relativt godt 
definerte: Sekretæren skriver søknader, kasserer lager budsjetter osv. Det er en ekstra jobb for de som 
har disse vervene, men slett ikke uoverkommelig. Lederen koordinerer arbeidet, som han gjør med alt 
annet arbeid i klubben.



Når man nærmer seg innhenting av anbud og byggestart, blir det krevende. Det må kartlegges hva som 
kan gjøres på dugnad, hva som må settes bort til profesjonelle og dugnadsinnsatsen må koordineres 
nøye med de innleide håndverkernes arbeid.

Styret har vurdert det som hensiktsmessig at styret utvides med en prosjektleder som skal:
 Delta i planlegging, utarbeiding av søknader og innhenting av anbud
 Holde kontakten med innleide håndverkere
 Planlegge, koordinere og lede dugnader

I faser av prosjektet vil dette bli for mye for en person. Styret kan da oppnevne en byggekomite og en 
dugnadskomite som står under ledelse av prosjektlederen. Prosjektlederen må stå fritt til å bestemme 
hvilke oppgaver hen trenger bistand til og hva hen ønsker å ta seg av sjøl. 

Reint formelt blir det ryddigst dersom årsmøtet i 2023 vedtar å utvide styret med en prosjektleder så 
lenge prosjektet pågår. Prosjektlederen har da de samme rettigheter og plikter som alle andre 
styremedlemmer og hen er godt orientert om styrets arbeid samtidig som hen holder styret orientert om 
framdrifta i prosjektet. Styret gis fullmakt til å oppnevne byggekomite og dugnadskomite.

Forslag: Årsmøtet vedtar å utvide styret med en prosjektleder for bygging av nytt klubbhus og luftbane 
på Aronsløkka. Styret gis fullmakt til å oppnevne en byggekomite og en dugnadskomite.



Forslag 2.

Forslaget omhandler: Utvidet funksjonstid for leder

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: 
Prosjekt klubbhus / luftbane er det største enkeltprosjektet i klubbens historie. Klubbens leder er den 
øverste ansvarlige for prosjektet og må ha gode kunnskaper om hele prosessen.

Styrets vurdering:
Leder blir helt sentral i byggeprosjektet. Dette er et prosjekt som krever kontinuitet i ledelsen. 
Årsmøtet har tidligere avvist et forslag om å velge leder for 2 år om gangen. Forslaget fikk flertall, men
ikke de nødvendige 2/3 av stemmene som kreves for å foreta lovendringer. Styret respekterer sjølsagt 
vedtak fattet av årsmøtet og har lagt denne saken død. Samtidig ville det vært svært beklagelig om det 
skulle bli skifte av leder midt i byggeperioden fordi klubbens leder, av gode grunner, må ha ei sentral 
rolle i byggeprosjektet. Styret ønsker derfor at årsmøtet i 2023 kan velge leder for to år som en rein 
unntaksordning.
Skulle man vært svært formell, skulle årsmøtet endret lovene i 2023 til to års valgperiode og endret det 
tilbake igjen i 2025 til ett år. Reint praktisk bør det være mulig å vedta at styrets leder velges for to år i 
perioden 2023 – 2025 som et reint unntak. Forslaget må i så fall ha 2/3 flertall.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar å velge leder for 2 år i perioden 2023 - 2025 som et unntak for å ivareta kontinuiteten 
i byggeprosjektet. 



Forslag 3.

Forslaget omhandler: Retningslinjer for tildeling av hederstegn og æresmedlemskap

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: 
Årsmøtet i 2022 foretok en høyst nødvendig opprydning i gamle vedtak. Alle gamle årsmøtevedtak, 
med visse unntak, ble opphevet. Det samme gjaldt «fusjonsdokumentet» som ble vedtatt da Åssiden 
skytterlag og Drammen pistolklubb slo seg sammen til Aron Skytterklubb, Drammen. Retningslinjene 
for tildeling av hederstegn og æresmedlemskap var inntatt i fusjonsdokumentet, Ved en inkurie ble det 
ikke fremmet sak om å vedta særskilte retningslinjer.

Styrets vurdering:
Retningslinjene inntatt i fusjonsdokumentet lød:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøtet velger en hederstegnskomité bestående av 3 medlemmer. Medlemmene velges for 3 år slik at 
1 medlem er på valg hvert år. Hederstegnskomiteen fatter vedtak om tildeling av klubbens hederstegn 
etter regler fastsatt av årsmøtet og fremmer forslag til årsmøtet om utnevnelse av æresmedlemmer.
Komiteens leder er det medlemmet som er på valg ved neste årsmøte.
Klubbens hederstegn kan tildeles medlemmer for:
1. Fremragende sportslige prestasjoner.
Som fremragende sportslige prestasjoner regnes for eksempel å ha blitt norsk mester eller satt norsk 
rekord. Også andre prestasjoner på høyt nasjonalt og / eller internasjonalt nivå kan danne grunnlag for 
tildeling.
2. Langvarig og fortjenestefull administrativ innsats.
For å komme i betraktning må vedkommende ha gjort en innsats ut over det som forventes av enhver 
tillitvalgt og ha deltatt i administrasjonen av klubben over flere år.
3. Langvarig og fortjenestefull innsats for fremme av skyttersporten.
Tildeling etter dette punkt kan skje til medlemmer som, uten å ha sittet i klubbens administrasjon, over 
flere år har gjort en særlig stor innsats for skyttersporten ved for eksempel deltakelse i dugnader, 
rekrutteringsarbeid eller på annen måte har bidratt til å fremme klubbens aktiviteter.

Forslag på kandidater til klubbens hederstegn må fremmes skriftlig for hederstegnskomiteen og være 
begrunnet I henhold til reglene for tildeling av hederstegn. Komiteens medlemmer har ikke anledning 
til å fremme forslag på kandidater.
Hederstegnet utdeles kun etter enstemmig beslutning i komiteen.

Komiteens møter er lukkede og medlemmene har taushetsplikt om alle forhold som diskuteres i 
komiteen. 
Overrekkelse av hederstegn skjer i forbindelse med klubbens årsmøte. Lederen av hederstegnskomiteen
foretar overrekkelsen.

Hederstegnskomiteen kan foreslå for årsmøtet å utnevne æresmedlemmer i klubben. For at komiteen 
skal fremme forslag for årsmøtet, må det foreligge enstemmighet i komiteen.



Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelse klubben kan tildele et medlem og det skal stilles svært 
strenge krav til utnevnelsen. 
Normalt vil medlemmer som kan komme i betraktning allerede være tildelt hederstegnet. Videre må 
medlemmet har fortsatt å utmerke seg ut over det som dannet grunnlag for tildeling av hederstegnet. 
Det skal legges vekt på at klubbens æresmedlemmer nyter allmenn tillit innad i klubben og har 
framstått som fremragende representanter for de verdier som er nedfelt i klubbens og idrettens 
verdigrunnlag.
Æresmedlemskap tildeles på livstid

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er ingen ting i veien for å vedta de gamle retningslinjene på nytt. Praksis har imidlertid vist at det 
er en del forhold man bør innarbeide i reglene når man for det første tar saken opp til behandling.Til 
årsmøtet i 2022 forelå det forslag til utdeling av hederstegn. Dette forslaget kunne ikke behandles da ett
av medlemmene var langvarig og alvorlig syk så han ikke var i stand til å delta i komiteens arbeid. Det 
bør derfor absolutt velges et varamedlem til komiteen.

Styret mener det er uheldig at medlemmer i komiteen ikke selv kan fremme forslag. Dette er prinsipielt 
feil fordi ingen medlemmer skal fratas rettigheter fordi de har påtatt seg et verv. Styret mener også det 
hensiktsmessig at de som sitter i hederstegnkomiteen skal kunne fremme forslag fordi disse ofte er 
opptatt av hvem som bør tildeles heder og ære. Da er de antakelig de nærmeste til å oppdage gode 
kandidater. Det bør være uproblematisk at komiteens medlemmer stiller forslag så lenge forslagsstiller 
ikke er med og behandler eget forslag.

Reglene i fusjonsdokumentet er på enkelte punkter litt uklare og språket kan virke litt gammelmodig og
pompøst. Styret fremmer derfor et forslag til nye retningslinjer som fanger opp intensjonene i de gamle 
reglene og forsøker å bøte på de svakheter man har opplevde gjennom flere års praksis.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet 2023 fastsatte følgende retningslinjer for tildeling av hederstegn og æresmedlemskap:

1: Aron skytterklubb, Drammen har to æresbevisninger som kan tildeles medlemmer i klubben:
 Aron skytterklubbs hederstegn
 Æresmedlemskap i Aron skytterklubb tildelt på livstid

2: Klubbens hederstegn kan tildeles medlemmer som:
Gjennom en periode på minst 5 år har gjort en stor administrativ innsats for klubben.
og / eller
Gjennom en periode på minst 5 år har oppnådd svært gode sportslige resultater.
og / eller
Gjennom en periode på minst 5 år har gjort en stor innsats for fremme av skyttersporten



3: Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som:
 Allerede er tildelt klubbens hederstegn og 

◦ Fortsatt gjør en usedvanlig stor administrativ innsats 
og / eller

◦ Har oppnådd fremragende sportslige resultater etter utdeling av hederstegnet
og / eller

◦ Fortsetter å gjøre en langvarig innsats for fremme av skyttersporten 

4: Nærmere om kriterier for tildeling på bakgrunn av administrativ innsats.
Som «administrativ innsats» regnes å påta seg verv i klubben (styret, utvalg og komiteer).
Det forventes at klubbens medlemmer påtar seg ulike verv i perioder. Hederstegn og æresmedlemskap 
utdeles derfor bare i de tilfellene der vedkommende over lang tid har gjort en særlig stor innsats i 
vervet / vervene.

5: Nærmere om kriterier for tildeling på bakgrunn av sportslige resultater
Det er en forutsetning at resultatene er oppnådd som representant for Aron skytterklubb. For å bli 
tildelt hederstegn utelukkende på bakgrunn av sportslige resultater, kreves det en rekke passeringer i 
toppen i kretsmesterskap, distrikstsmesterkap og norske mesterskap. 
Æresmedlemskap kun på bakgrunn av sportslige resultater krever gjentatte norske mesterskap og 
resultater på nivå med norsk rekord og / eller høy plassering i internasjonale konkurranser.

6: Nærmere om tildeling på bakgrunn av å ha fremmet skyttersporten.
Tildeling etter dette kriteriet alene, skjer normalt kun til medlemmer som ikke har bestemte verv i 
klubben. Det kan fortas en samlet vurdering av kriteriene i punkt 4, 5 og 6 ved tildeling av hederstegn 
og æresmedlemskap. Som innsats for å fremme skyttersporten regnes:

 Innsats som stevneleder, skyteleder, dommer, trener og funksjonær ved arrangementer
 Innsats i forbindelse med dugnader og arrangementer

Det forventes at klubbens medlemmer stiller opp på arrangementer og dugnader. Hederstegn og 
æresmedlemskap utdeles derfor bare i de tilfellene der vedkommende over lang tid har gjort en særlig 
stor innsats for klubben.

7: Tildeling
Æresmedlemskap og hederstegn tildeles i forbindelse med klubbens årsmøte umiddelbart etter at 
årsmøtet har avsluttet sine forhandlinger.

8: Beslutning om tildeling av hederstegn og æresmedlemskap
Beslutningen om å tildele hederstegn og æresmedlemskap fattes av en særskilt komite bestående av tre 
medlemmer og et varamedlem. Komiteen velges på klubbens årsmøte etter innstilling fra valgkomiteen.
Utnevnelse av æresmedlemmer stadfestes av årsmøtet ved akklamasjon. 

9: Forslag på kandidater til hederstegn og æresmedlemskap
Alle medlemmer i Aron skytterklubb har rett til å foreslå kandidater til hederstegn og æresmedlemskap. 
Forslag skal sendes skriftlig til hederstegnkomiteen og inneholde en kort begrunnelse. Komiteen 
behandler forslagene fortløpende.

10: Regler for hederstegnskomiteens arbeid

A: Komiteens leder innkaller til møter og leder møtene. Varamedlem innkalles kun ved forfall eller 
inhabilitet hos de faste medlemmene.



B: Et medlem av komiteen er automatisk inhabil til å behandle saker der medlemmet:
 Selv er foreslått som kandidat
 Er i slekt eller svogerskap med kandidaten i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær 

som søsken. Fosterbarn og stebarn likestilles med egne barn.
 Er, eller har vært, ektefelle, partner eller samboer med kandidaten.
 Selv har foreslått kandidaten.

C: Et medlem skal be resten av komiteen om å vurdere hens habilitet dersom hen selv mener det 
foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hens upartiskhet. Eksempel: Medlemmet 
er nær venn (ikke bare i klubben), nabo eller arbeidskollega med en kandidat. 

D: Hederstegnkomiteen har møter for lukkede dører. Komiteens medlemmer har taushetsplikt om alle 
forhold som diskuteres i møtene. 

E: Hederstegnkomiteen skal vurdere alle forslag opp mot kriteriene i disse retningslinjene. Hederstegn 
og æresmedlemskap tildeles i de tilfellene komiteen finner at kriteriene er oppfylt.

F; Hederstegnkomiteen fatter vedtak om utdeling av hederstegn ved enstemmighet. Det skrives en kort, 
skriftlig begrunnelse for komiteens vedtak. Denne begrunnelsen leses opp ved tildeling av hederstegnet.
I de tilfellene komiteen finner at hederstegn ikke skal tildeles en kandidat, skal forslagsstiller gis en 
kort begrunnelse for vedtaket.

G: For å tildele æresmedlemskap må komiteen fatte et enstemmig vedtak og klubbens leder skal ha gitt 
sin uttalelse til forslaget og ikke hatt innvendinger mot det. Dersom saken gjelder klubbens leder, skal 
nestleder avgi uttalelse. Vedtak begrunnes og meddeles på samme måte som for hederstegn.

H: Leder av hederstegnkomiteen sørger for at alle vedtak noteres ned. I tilfeller der en kandidat tildeles
hederstegn eller æresmedlemskap, sendes vedtaket klubbens sekretær for arkivering. Dersom 
hederstegn eller æresmedlemskap ikke innvilges, skal lederen makulere alle sakens dokumenter etter at 
forslagsstiller er informert om vedtaket.



Forslag 4. 

Forslaget omhandler: Endringer i styrets sammensetning

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: 
Valgkomiteen har gjennom flere år hatt problemer med å finne personer som vil påta seg vervene som 
oppmenn. Grunnen kandidatene har oppgitt til valgkomiteen er at de kan tenke seg den praktiske delen 
av oppmannsvervet, men ikke ønsker å sitte i klubbens styre.

Styrets vurdering:
Aron skytterklubb har valgt en modell for styrearbeid der oppmennene har sittet i styret. Tanken har 
vært at vi ønsker kompetente, myndiggjorte styremedlemmer som kan ta ansvar for pålagte oppgaver 
uten at alt behøver å behandles av et samla styre. 

Styret i et idrettslag har et juridisk ansvar for hvordan klubben drives, og ikke minst for hvordan 
klubbens midler forvaltes. Det er derfor mye pent å si om at oppmennene er fullverdige medlemmer av 
styret. Samtidig må styret ta til etterretning at det i år ikke har vært mulig å finne noen som ønsker å gå 
inn i vervet som feltoppmann dersom dette innebærer at man må sitte i styret. Både baneoppmannen og
kandidaten til vervet som luftoppmann har uttalt at de gjerne kunne sett seg fritatt fra styreverv. Alt 
arbeid i en skytterklubb er frivillig arbeid, og man er derfor avhengig av at det finnes medlemmer som 
er villige til å utføre de oppgavene som er nødvendige for å drifte klubben på en god måte.

Det er også et moment at styret i Aron skytterklubb er relativt stort sammenlignet med andre 
skytterklubber. Dersom årsmøtet vedtar å utvide styret med en prosjektleder for bygging av klubbhus / 
luftbane, vil styret bestå av 11 medlemmer og tre varamedlemmer. Det er et ønske at varamedlemmene 
deltar i styremøtene slik at de er oppdatert på styrets arbeid og kan tre inn og overta oppgaver ved 
forfall fra de faste medlemmene. Med så mange styremedlemmer risikerer man at styremøtene blir 
langvarige, og dessuten kjedelige for de som ikke er direkte involvert i bestemte saker.

Etter ei samla vurdering av alle momenter i saken, har styret kommet til at det beste vil være at 
luftoppmann, feltoppmann og baneoppmann trer ut av styret og erstattes av en sportslig leder for pistol.
Oppmennene vil da bli frigjort til operativt arbeid, og den sportslige lederen vil ivareta det juridiske 
ansvaret og må se til at oppmennene arbeider innen de rammene årsmøtet og styret til enhver tid har 
vedtatt.

Aktiviteten på rifle har vært svært lav i mange år nå. Det er ei prioritert oppgave å rekruttere nye 
rifleskyttere. Aron skytterklubb skal være en klubb for både rifleskyttere og pistolskyttere. Da trenger 
man kompetanse på rifleskyting i styret. Styret har vurdert det slik at man derfor, i det minste foreløpig,
må beholde rifleoppmannen som medlem i styret. Para-skytterne i Strømsgodset idrettsforening har 
sagt at de vil melde seg inn i Aron skytterklubb i løpet av 2023. Der er det i hovedsak rifleskyttere som 
vil komme som medlemmer i klubben. Det blir derfor naturlig at rifleoppmannen er deres bindeledd inn
i styret.

Det har også vist seg å være vanskelig å finne en villige kandidater til vervet som sportslig leder. 
Dersom det ikke lar seg gjøre, kan dette løses midlertidig ved at nestleder fungerer som sportslig leder 



ved siden av vervet sitt som nestleder. Dette vurderes som en bedre løsning enn at man skal ha et 
ubesatt oppmannsverv.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet 2023 gjorde slik endring i organisasjonsplanen for Aron skytterklubb:

Klubbens styre består av:
 Leder
 Nestleder
 Kasserer
 Sekretær
 Baneansvarlig
 Materialforvalter
 Sportslig leder pistol 
 Sportslig leder rifle 
 (Prosjektleder klubbhus / luftbane dersom dette vedtas i egen sak)
 3 varamedlemmer

Årsmøtet velger i tillegg:
 Oppmann for feltskyting med pistol
 Oppmann for baneskyting med pistol 
 Oppmann for skyting med luftpistol

Disse oppmennene er direkte underlagt sportslig leder pistol.
Sportslig leder rifle er samtidig rifleoppmann.

Styret gis fullmakt til å fordele og delegere oppgaver mellom styremedlemmene og foreta nødvendige 
endringer i styreinstruksen.



Forslag 5.

Forslaget omhandler: Støtte til deltakelse i NM

Forslagsstiller: Rune Hammer

Forslag: Klubben dekker startkontingenten for skyttere som representerer Aron skytterklubb i NM

Bakgrunn: 
Forslagsstiller har sendt innn forslaget på e-post innen fristen. Forslaget har ikke kommet styret i 
hende. Framstillinga baserer seg på samtale med forslagsstiller.

Forslagsstiller har observert at det har vært lav deltakelse fra klubben i NM. Han har snakket med 
skyttere som mener de ikke har råd til å delta grunnet høy startkontingent. Klubben har tidligere 
dekket / gitt støtte til deltakelse i NM. Denne ordningen ble avskaffet for en del år siden fordi det var 
behov for å bruke midlene til oppgradering av Aronsløkka skytebane.

Styrets vurdering:
Styret deler forslagsstillers betenkeligheter ved at få skyttere har representert Aron skytterklubb i NM. 
Dette på tross av at det var kort reisevei til årets bane-NM. Startkontingenten har ligget rundt kr. 550 pr.
øvelse, og det er klart dette kan sette begrensninger for hvor mange øvelser den enkelte skytter har råd 
til å skyte. Det er ikke utelukket at dekning av startkontingenten ville fått flere til å delta.

Klubben har god økonomi med over 2 mil NOK i egenkapital. Samtidig har årsmøtet i 2022 vedtatt å 
bevilge 1 mil NOK til bygging av klubbhus. Det er uklart om dette er tilstrekkelig. Svar på dette får vi 
først når vi har fått tilsagn om spillemidler og alle anbud er innhentet. Dette planlegges å skje i god tid 
før årsmøtet 2024. Samtidig skal klubben skaffe og opparbeide område for feltskyting. Dette er ikke 
kostnadsberegnet siden tomt ennå ikke er klar. I løpet av 5 – 10 år er det også nødvendig å bytte ut 
elektronikken på Aronsløkka skytebane. 

Alt dette betyr at man må påregne bruk av minst 1,5 mil NOK av egenkapitalen i løpet av få år.  

Styret har gjort 3 alternative beregninger for hva det vil koste å dekke NM-deltakelse fullt ut:

Lav deltakelse Middels deltakelse Høy deltakelse

5 skyttere deltar på 
feltprogrammene, de «store» 
baneprogrammene og 
luftøvelsene.
3 skyttere deltar på 
spesilafeltøvelser og 2 på de små
baneprogrammene og rifle

10 skyttere deltar på 
feltprogrammene, de «store» 
baneprogrammene og 
luftøvelsene.
6 skyttere deltar på 
spesilafeltøvelser og 3 på de små
baneprogrammene og rifle

15 skyttere deltar på 
feltprogrammene, de «store» 
baneprogrammene og 
luftøvelsene.
10 skyttere deltar på 
spesilafeltøvelser og 4 på de små
baneprogrammene og rifle

Kostnad: ca. kr. 42.000 Kostnad: ca. kr. 82.000 Kostnad: ca. kr. 124.000

Styret ser at selv med lav deltakelse på NM, vil dette spise opp hele det budsjetterte overskuddet for 
2023. Skulle deltakelsen bli høyere – noe som er intensjonen ved forslaget - vil klubben måtte 
budsjettere med underskudd i 2023. Det er svært lite ønskelig når man skal inn i en byggeperiode. 



Styret har sett på muligheter for økte inntekter. Årskontingent for 2023 er allerede satt, men styret 
foreslår en økning f.o.m. 2024. Den andre inntektskilden er klubbens stevner. Feltstevnene arrangeres 
sammen med Hokksund, og her vil det neppe bli store inntektsøkninger. På bane og luft kan vi sjøl 
bestemme høyere startkontingent. Med samme antall starter som i 2022 ville en økning på kr. 20 pr. 
deltaker utgjort en merinntekt på kr. 12.000 og en økning på kr. 50 pr. deltaker ville utgjort en 
merinntekt på kr. 30.000. Ingen av disse økningene ville vært nok til å dekke merutgiftene ved å dekke 
NM-starter, ikke engang ved lav deltakelse.

Styret mener dekning av startkontingent er et tiltak som kunne gitt økt aktivitet. Tiltaket vil imidlertid 
medføre en høy og noe uforutsigbar utgift for klubben. Klubbens økonomi er i øyeblikket svært god, 
men med de planer årsmøtet har vedtatt, vil det bli gjort et drastisk innhogg i egenkapitalen. Samtidig 
vil det bli en betydelig økning i driftsutgiftene hvis byggingen på Aronsløkka lar seg realisere. 

Etter ei samla vurdering av forslaget, finner styret ikke å kunne anbefale at det vedtas, i all hovedsak 
grunnet framtidig usikkerhet om klubbens økonomi og stort investeringsbehov.

Forslag til vedtak:
Forslag om å dekke startkontingent i NM for skyttere som representerer Aron skytterklubb avvises.


	Årsmøtet har tidligere avvist et forslag om å velge leder for 2 år om gangen. Forslaget fikk flertall, men ikke de nødvendige 2/3 av stemmene som kreves for å foreta lovendringer. Styret respekterer sjølsagt vedtak fattet av årsmøtet og har lagt denne saken død. Samtidig ville det vært svært beklagelig om det skulle bli skifte av leder midt i byggeperioden fordi klubbens leder, av gode grunner, må ha ei sentral rolle i byggeprosjektet. Styret ønsker derfor at årsmøtet i 2023 kan velge leder for to år som en rein unntaksordning.
	Skulle man vært svært formell, skulle årsmøtet endret lovene i 2023 til to års valgperiode og endret det tilbake igjen i 2025 til ett år. Reint praktisk bør det være mulig å vedta at styrets leder velges for to år i perioden 2023 – 2025 som et reint unntak. Forslaget må i så fall ha 2/3 flertall.
	Forslag til vedtak:
	Årsmøtet vedtar å velge leder for 2 år i perioden 2023 - 2025 som et unntak for å ivareta kontinuiteten i byggeprosjektet.
	Forslag til vedtak:
	Årsmøtet 2023 fastsatte følgende retningslinjer for tildeling av hederstegn og æresmedlemskap:
	Forslag til vedtak:
	Årsmøtet 2023 gjorde slik endring i organisasjonsplanen for Aron skytterklubb:
	Klubbens styre består av:
	Leder
	Nestleder
	Kasserer
	Sekretær
	Baneansvarlig
	Materialforvalter
	Sportslig leder pistol
	Sportslig leder rifle
	(Prosjektleder klubbhus / luftbane dersom dette vedtas i egen sak)
	3 varamedlemmer
	Årsmøtet velger i tillegg:
	Oppmann for feltskyting med pistol
	Oppmann for baneskyting med pistol
	Oppmann for skyting med luftpistol
	Disse oppmennene er direkte underlagt sportslig leder pistol.
	Sportslig leder rifle er samtidig rifleoppmann.
	Styret gis fullmakt til å fordele og delegere oppgaver mellom styremedlemmene og foreta nødvendige endringer i styreinstruksen.
	Forslag til vedtak:
	Forslag om å dekke startkontingent i NM for skyttere som representerer Aron skytterklubb avvises.

