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Aron Skytterklubb, Drammen 

Postboks 3574 
3007 Drammen      Drammen, 8. mars 2023 

 
SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 

i Aron skytterklubb, Drammen: 
 

Onsdag 15. mars 2023 kl. 19:00. 
Åssiden Idrettsforening, Buskerudveien 54, 3024 Drammen 

 

 
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 – Aron Skytterklubb for 2022 

 
5. Revidert regnskap 2022: 

1. Balanserapport per. 31.12.2022 
2. Noter til regnskap 2022 
3. Kontrollutvalgets beretning for 2022 

 
6. Innkomne forslag og saker: 

Saker 
1. Orientering om bygging av klubbhus 
2. Handlingsplan 2023 

 
Innkomne forslag: 
1. Valg av prosjektleder for klubbhus / luftbane 
2. Utvidet funksjonstid for leder 
3. Retningslinjer for tildeling av hederstegn og æresmedlemskap 
4. Endringer i styrets sammensetning 

 
7. Fastsette medlemskontingent 2024 

 
8. Budsjett 2023 – Aron Skytterklubb, Drammen 

 
9. Valg 



 

 

FORRETNINGSORDEN - ÅRSMØTET 

 

Styret har bestemt at årsmøtet skal avholdes hos Åssiden Idrettsforening  
(Buskerudveien 54, 3024 Drammen) 

 

Under møtet: 
• Slå av lyden på telefon. Det er veldig forstyrrende med ringe og varsel lyder. 

• Rekk opp hånda om du vil kommentere/spørre om noe underveis. 

  

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 rekk opp handa. Ordstyrer gir ordet til deltakerne i tur og orden. 

• Hvis du vil fremme forslag under selve årsmøte må meddele forslaget skriftlig til dirigenten 

og være signert av medlemmet. 

 

Avstemning: 
• Avstemning skjer ved håndsopprekking. 

• Ev. alternativer blir vist på skjermen. 

 

Ifølge 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 en 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 en 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 15. MARS 2023. 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2022:

Leder: Vidar Skai 
Nestleder: Heikki André Toivonen
Sekretær: Tor Orsteen 
Økonomiansvarlig: Håkon Helgerud
Baneansvarlig: Mikkel Bast 
Materialforvalter: Petter Berg 
Baneoppmann:  Erik Sveum
Feltoppmann: Johnny Amir Ahmad
Luftoppmann: Torgrim Rønning*

Rifleoppmann: Per Hagen 
Vara: Even Ruud, Wenche Solbakken, Kato Tuveng
*Torgrim Rønning har hatt permisjon fra vervet og Even Ruud har fungert som luftoppmann.

Andre tillitsvalgte:
Valgkomite: Geir Ove Næss (leder), Tor M. Kristiansen, Håvard Ellingsen, Rune Hjelle (vara).
Herderstegnkomite: Vidar Skai, Wenche Solbakken, Rune Hammer
Kontrollkomite: Victor E. Kjær, Eigil Jensen, Folke Fredrik Person (vara)

Styremøter:
Fra årsmøtet 2022 og fram til årsmøtet 2023 er det avholdt xx styremøter og en rekke 
telefonkonferanser mellom medlemmer i styret.

Måloppnåelse:
Årsmøtet 2022 vedtok en handlingsplan. Styret vil rapportere på måloppnåelse i henhold til planen og 
kommentere en del saker spesielt. 

Det er med glede styret kan melde om at man når har fullført arbeidene på banen slik at man fra neste 
sesong kan bruke både 25-meter og 50-meter med 20 skiver. Det er montert en skiveheis som gjør at 
skivene på 25-meter kan sveives opp ved behov for bruk av 50-meter. 
Dette arbeidet ble mer omfattende enn beregnet da det viste seg at fundamentene for taket over skivene 
på 25-meter ikke ville kunne bære et heisbart skivesystem. Det måtte derfor graves og støypes nye 
fundamenter før skiveheisen kunne monteres. Under gravearbeidene viste det seg at det sto mye vann i 
grunnen, og det ble nødvendig å legge ny drenering på deler av banen.
Skiveheisen er kjøpt og montert innen budsjettrammene. Støyping av fundamenter har i all hovedsak 
blitt dekket av midler avsatt til vedlikehold av banen. Ekstra graving og drenering har ført til 
budsjettoverskridelse. Dette er klarert med kontrollkomiteen.

Det legges fram en egen orienteringssak om arbeidet med nytt klubbhus og luftbane.



Programområde 1 – Konkurranseskyting
Mål Oppnådd

Ha 6 dager hvor det arrangeres klubbstevner på Aronsløkka    

Ha 18 dager hvor det arrangeres åpne stevner på Aronsløkka           

Arrangere 2 feltstevner på banen til Hokksund pistolklubb 

Være medarrangør i 2 feltstevner som Hokksund pistolklubb arrangerer 

Arrangere klubbmesterskap, cup og pokalskyting 

Arrangere minst 1 luftpistolstevne pr. mnd. i sesongen. 

Arrangere 1 luftrifletstevne pr. mnd. i sesongen og minst 1 stevne på 50 meter.

Ta i bruk klubbens side på Facebook for å etablere et system der medlemmer kan tilby eller be
om skyss til åpne stevner  

Tilby gratis dommerkurs til alle medlemmer som ønsker det 

Målene er nådd når det gjelder stevnearrangementer på pistol og på luftrifle. 50-meterbanen har ikke 
blitt ferdigstilt i tide til å arrangere riflestevne på 50 meter. Styret har bestemte å bruker Facebook til å 
avtale skyss til stevner og systemet er klart til kommende sesong.  13 medlemmer er interessert i 
dommerkurs. Dette er meldt inn til kretsen. Kretsen har utsatt dommerkurs i påvente av nytt reglement.

Programområde 2 – Trening og mosjonsskyting
Mål Oppnådd

Ha 4 arrangementer på Aronsløkka med uhøytidelige konkurranser og sosialt samvær

Oppfordre alle aktive medlemmer som skal delta på disse dagene om å invitere minst ett 
medlem hver som de kjenner fra tidligere og som ikke lengre er aktive i klubben.

Ha organisert trening på baneprogrammene på mandager og onsdager i sesongen. De 
organiserte treningene framgår av klubbens aktivitetskalender.

Tilby utlån av våpen på minst 2 treninger pr. måned på mandag / onsdag i sesongen. Datoene 
framgår av klubbens aktivitetskalender.

Ha på plass et system der man enkelt kan bytte skiver fra 25 meter til 50 meter

Nedsette ei gruppe som leiter etter område for feltskyting innen grensene til Drammen 
kommune.

Det har ikke vært kapasitet til å arrangere «sosial skyting» i år.  Vi har hatt for mange approberte 
stevner og vil vri innsatsen mot flere klubbstevner og færre åpne stevner neste år.  Styret vedtok ei 
ordning med vakter på organiserte treninger og våpenutlån. Dette er iverksatt. 



Programområde 3 – Rekruttering, opplæring og informasjon

Mål Oppnådd

Arrangere nybegynnerkurs for rifle 

Kjøpe inn 3 luftrifler som klubbvåpen 

Arrangere 4 nybegynnerkurs for pistol

Tilby gratis trenerutdanning for alle medlemmer som ønsker det

Rekruttere ei gruppe frivillige som ønsker å starte ei ungdomsgruppe  

Sørge for at trenerteamet prøver å kontakter alle passive medlemmer som har gått på kurs 
de 5 siste åra, tilbyr oppfriskningskurs og utlån av våpen og gjør oppmerksom på de 4 
arrangementene med uhøytidelig skyting.

Skrive minst to reportasjer om aktivitet i klubben som man prøver å få inn i lokalavisa.

Arrangere  åpen dag på Aronsløkka.

Være representert med stand på Elvefestivalen.

Nybegynnerkurs for rifle var planlagt med teoridelen av sikkerhetskurset sammen med pistolkurset i 
høst, men måtte avlyses grunnet sykdom. Kurset planlegges gjennomført våren 2023. Det er foreløpig 
ingen som har meldt interesse for å starte ei ungdomsgruppe. Styret oppfordrer stadig interesserte til å 
melde seg. Trenerteamet har ikke kapasitet til å kontakte hver enkelt fra tidligere kurs. Informasjon om 
stevner sendes på Spond til nybegynnere og tidligere års nybegynnere.
Styret har ikke hatt kapasitet til å ha stand under Elvefestivalen eller ha åpen dag. Det var planlagt 
reportasjer om åpen dag og åpningsstevne på 50 meter. Begge ble avlyst.

Programområde 4 – Miljø
Mål Oppnådd

Skaffe seg bedre kunnskaper om regler for oppsamling av bly

Prosjektere - og om mulig påbegynne bygging av - nytt klubbhus med luftbane

Arrangere skyting med sosialt samvær etterpå 

Arrangere minst en klubbkveld med faglig innhold   

Arrangere reine sosiale treff på Aronsløkka

Leder har innhentet informasjon om blyoppsamling og hatt med en sakkyndig på befaring. Det er ei 
klar anbefaling om å vente med tiltak til reglene kommer. 
Prosjektering av klubbhus pågår. Se egen sak. 
Den planlagte klubbkveld i november med tema «lading» må utsettes fordi Interjakt ikke har nødvendig
utstyr på plass for å gjennomføre dette i høst.



Programområde 5 – Styring og administrasjon
Mål Oppnådd

Gå gjennom og revidere klubbens styringsdokumenter

Opprette elektronisk dokumentarkiv 

Evaluere bruk av Handlingsprogram og Handlingsplan som styringsverktøy

Utvikle en metode for å måle og rapportere måloppnåelse i handlingsplanen

Oppsummering av måloppnåelse:
Styret er tilfreds med høy grad av måloppnåelse på områdene konkurranseskyting, trening og 
administrasjon. Styret er ikke fornøyd med at man i liten grad har greid å gjennomføre arrangementer 
med mer sosialt tilsnitt. Dette er helt klart noe man må forbedre til neste år. At noen arrangementer må 
avlyses / utsettes grunnet manglende kapasitet, ser ikke styret som noe stort problem i et år der man har
arbeidet mye med byggeprosjekt og ferdigstilling av banen på 25- og 50-meter. Et handlingsprogram 
bør være så ambisiøst at ikke alle mål nås hvert år.

Statistikk

Klubbens medlemstall pr. 31.12.22 var 568.
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:

År 2019 2020 2021

Medl. 449 554 535

Årsmøtet 2022 vedtok at et overordnet mål var økt aktivitet i klubben. Vi har ikke historiske tall for 
aktivitet, men starter med å måle dette i 2022 og vil seinere kunne sammenligne tallene. Årene 2020 og
2021 var preget av pandemien, og styret mener det gir liten mening å foreta telling for disse årene.

Stevner

Gren Åpne stevner Starter åpne Klubbstevner Starter klubb

Pistol, bane 43 628 2 3

Pistol, felt 2 691

Luftpistol 63 6 1 5

Luftrifle 6 16

Trening
Det skilles ikke mellom egentrening og organisert trening. En person som har trent 6 ganger på banen 
er registrert som 6 treninger, og 8 personer som har deltatt i ei organisert trening er registrert som 8 
treninger. Det er grunn til å anta at det reelle tallet er høyere enn det som er registrert, fordi noen 
skyttere av og til glemmer å «skrive seg inn i boka».



Sted Ant. treninger

Aronsløkka 1843

Drammenshallen 860

SUM 2703

Aktive skyttere
Styret har definert en «aktiv skytter» som en skytter som har deltatt i minst ett åpent stevne.

Gren Ant. aktive

Pistol, bane 28

Pistol, felt 37

Luftpistol 16

Rifle 2

Luftrifle 2

Nybegynnere

Antall kurs 4

Deltakere 83

Deltakere, fullført 24

Takk!

Styret vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer som på en eller annen måte har hjulpet til så 
vi har kunnet gjennomføre de aktivitetene vi har hatt i 2022. Det gjelder trenere for nybegynnere, 
vakter på organiserte treninger på Løkka og i Drammenshallen, dommere og funksjonærer til bane- og 
feltstevner og ikke minst alle som har gjort en fantastisk dugnadsinnsats for å holde banene i orden.

Uten den frivillige innsatsen som medlemmene bidrar med, ville det vært umulig for styret å drifte 
klubben!

Sportslige resultater.
Klubbens skyttere har vært representert på en rekke åpne stevner i 2022. Det vil føre for langt å gå inn 
på enkeltresultater, men man kan fastslå at en del av klubbens skyttere hevder seg meget bra i disse 
stevnene.



Norsk rekord
Rune Hammer satte norsk rekord på Hurtig fin i klasse V55 med 561 poeng i 2019. Grunnet endrede 
veteranklasser og korona, ble ikke rekorden godkjent før i juli 2022. Styret gratulerer!

Klubbmestere 2023

Åpen klasse Kvinner Veteran
Felt fin Petter Berg Marit Borgersen Tor M. Kristiansen
Felt grov Mikkel Bast Rune Hammer
Felt militær Petter Berg Rune Hammer
Felt revolver Petter Berg Rune Hammer
Felt spesialpistol Petter Berg
Felt spesialrevolver Petter Berg
Felt magnum 1 Tor M. Kristiansen
Felt magnum 2 Petter Berg
Fripistol B Erik Sveum
Silhuettpistol Rune Hammer
Standardpistol Erik Sveum
VM fin Espen Børsum Jensen Marit Borgersen
VM grov Petter Berg
Hurtig fin Mikkel Bast
Hurtig grov Erik Sveum

Cup 2022
Petter Berg vant cupen i 2022
Kun 4 skyttere fullførte cupen med 5 tellende resultater. 
Ingen nybegynnere stilte opp i nybegynnercupen

Pokalskyting 2022
Felt Petter Berg
Spesialfelt Petter Berg
Luftpistol Terje Manfred Teigen Arnesen
Baneskyting Rune Hammer

KM og DM
Oversikt foreligger ikke fra kretsen.

NM Bane
Rune Hammer - sølv i VM Fin i klassen V65.
Rune Hammer - sølv i VM Grov i klassen V65.
Rune Hammer - bronse i hurtig grov i klassen V65.

NM Luftpistol
Terje Manfred Teigen Arnesen Sølv Åpen
Geir Ove Næss Bronse  V55
Rune Hammer  Sølv V65
Erik Sveum, Geir Ove Næss & Jonny Skevik Sølv  Lag Veteran



NM Sprintluft
Erik Sveum Sølv  V55
Rune Hammer Gull V65
Per Hagen Sølv V65 - rifle

NM Luftrifle 
Per Hagen Sølv V65

Para-skyting
Espen Børsum Jensen har representert Aron skytterklubb og deltatt på det norske landslaget.
Lista over oppnådde plasseringer er imponerende:

NM finpistol: 1. plass
NM fripistol: 1. plass
NM luftpistol: 2. plass
EM 10 Vikingskipet Hamar:

 Luftpistol 17. plass
 Luftpistol mixed team: 4. plass
 Luftpistol standard: 9. plass

Verdenscup München:
 Finpistol 8. plass (og med dette kval til VM)
 Luftpistol 24. plass
 Luftpistol standard 19. plass
 Fripistol 14. plass

Verdensmesterskap Al Ain (UAE):
 Luftpistol: 45. plass
 Finpistol: 29. plass



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
3960 Diverse inntekter

4090 Beholdningsendring varelager
4200 Startkontigent NM/Hovedrenn
4201 Forbundskontigent
4202 Kretskontigent
4230 Stevneutgifter Bane
4260 Innkjøp kiosk
4270 Treningsutgifter - nybegynnere
4290 Innkjøp av varer for videresalg. Mat.forvalter
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling
5500 Administrasjonskostnader
6000 Avskrivning på bygninger og fast eiendom
6010 Avskrivning på pistoler/skap etc
6020 Avskrivning på skiveanlegg
6025 Avskrivning annet
6340 Lys, varme
6341 Internett
6370 Vakthold
6390 Baneleie
6540 Drift Drammenshallen
6545 Datautstyr
6550 Drift Aron
6552 Kjøp våpen
6560 Kursutgifter
6600 Reparasjon og vedlikehold banen
6620 Reparasjon og vedlikehold egne våpen
7320 Reklamekostnader
7400 Tilskudd særforbund (svartkrutt etc)
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Andre kostnader

8050 Annen renteinntekt

Regnskapsår: 01.01.2022 - 31.12.2022 
 
Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 
Periode fg år: 01.01.2021 - 31.12.2021

  
 

Periode Akkumulert
Periode

 fg år
 
Driftsinntekter

112 282,44 112 282,44 114 536,98
30 145,00 30 145,00 46 149,00
7 275,00 7 275,00 5 375,00

150 360,00 150 360,00 66 405,00
465 576,51 465 576,51 444 359,34

2 800,00 2 800,00 250,00
6 960,00 6 960,00 5 400,00

31 400,00 31 400,00 54 045,00
61 000,67 61 000,67 19 513,32
3 200,00 3 200,00 2 380,00

900,00 900,00 1 450,00
79 305,00 79 305,00 25 963,00
2 646,00 2 646,00 0,00

953 850,62 953 850,62 785 826,64

Driftskostnader
-53 090,97 -53 090,97 52 926,40
-3 300,00 -3 300,00 0,00

-177 100,00 -177 100,00 -151 550,00
-70 425,00 -70 425,00 0,00

-468,00 -468,00 -216,00
-3 336,56 -3 336,56 -2 914,60

-30 426,40 -30 426,40 -17 070,00
-8 180,00 -8 180,00 -73 750,00

-18 500,00 -18 500,00 -19 500,00
-83 017,18 -83 017,18 -5 991,00
-66 250,00 -66 250,00 -58 125,00
-2 750,00 -2 750,00 0,00

-37 339,00 -37 339,00 -48 253,00
-6 300,00 -6 300,00 -6 300,00

-11 983,90 -11 983,90 4 928,75
-3 303,75 -3 303,75 -3 568,71

-13 722,50 -13 722,50 -12 475,00
-1 460,00 -1 460,00 -1 391,00

-15 890,21 -15 890,21 -3 660,00
-4 880,00 -4 880,00 -4 470,00

-63 671,70 -63 671,70 -72 755,49
-7 745,00 -7 745,00 0,00
-4 606,50 -4 606,50 0,00

-33 623,87 -33 623,87 -25 035,00
-1 939,00 -1 939,00 -834,00
-5 008,04 -5 008,04 0,00
-2 000,00 -2 000,00 -2 000,00

-22 287,00 -22 287,00 -21 777,00
-6 186,20 -6 186,20 -2 915,22
-8 412,23 -8 412,23 -8 673,83

-767 203,01 -767 203,01 -485 369,70

Driftsresultat 186 647,61 186 647,61 300 456,94

Finansielle poster
10 973,00 10 973,00 4 338,00

 

Resultatrapport
Aron Skytterklubb, Drammen 
987465255
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Periode Akkumulert
Periode

 fg år

8800 Årsresultat

Ordinært resultat før skatt 197 620,61 197 620,61 304 794,94

Ordinært resultat 197 620,61 197 620,61 304 794,94

Årsresultat 197 620,61 197 620,61 304 794,94

Overføringer
0,00 0,00 -304 794,94

 

Resultatrapport
Aron Skytterklubb, Drammen 
987465255

Utskrevet av Aron1 Aron1 16.02.2023 18:56:40 Visma eAccounting
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1100 Pistoler og utstyr
1120 Bygningsmessige anlegg Aron
1121 Påbygg 50m bane
1190 Skiveanlegg
1191 Gressklipper Aron

1460 Varer på lager
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
2910 Utlegg medlemmer til refusjon
2911 Mellomregning premiepenger

Regnskapsår 01.01.2022 - 31.12.2022 
 
Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

Anleggsmidler
0,00 30 250,00 30 250,00

463 797,00 -50 000,00 413 797,00
154 375,00 56 464,70 210 839,70
261 371,75 -37 339,00 224 032,75
12 600,00 -6 300,00 6 300,00

892 143,75 -6 924,30 885 219,45

 
Omløpsmidler

185 959,00 -73 277,46 112 681,54
2 345,00 -50,00 2 295,00

531 339,63 143 800,44 675 140,07
1 138 443,88 125 517,33 1 263 961,21

2 179,59 0,00 2 179,59
1 860 267,10 195 990,31 2 056 257,41

 
SUM EIENDELER 2 752 410,85 189 066,01 2 941 476,86

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-2 656 712,01 0,00 -2 656 712,01
 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 -197 620,61 -197 620,61

 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -2 656 712,01 -197 620,61 -2 854 332,62

Gjeld
Langsiktig gjeld

-54 600,00 -6 600,00 -61 200,00
 

Kortsiktig gjeld
0,00 -1 485,00 -1 485,00

-24 459,24 0,00 -24 459,24
-15 753,60 15 753,60 0,00

-886,00 886,00 0,00
-41 098,84 15 154,60 -25 944,24

 
Sum gjeld -95 698,84 8 554,60 -87 144,24

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -2 752 410,85 -189 066,01 -2 941 476,86

Saldo 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
Aron Skytterklubb, Drammen 
987465255

Utskrevet av Aron1 Aron1 16.02.2023 18:55:25 Visma eAccounting
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KONTINGENT FOR 2024

Årsmøtesak 7 – 2023

Bakgrunn:
Kontingenten som kreves inn av Aron skytterklubb er delt opp i 3 deler:

• Kontingent til forbund.
• Kontingent til krets.
• Kontingent til klubb.

Det er årsmøtet som fastsetter klubbkontingent. De øvrige kontingentene fastsettes av de respektive 
organisasjonsledd og klubbene faktureres i henhold til rapportert medlemstall.

Klubbkontingenten har i flere år nå vært kr. 550 for voksne fra fylte 21 år (seniorer) og kr. 275 for 
ungdommer  / juniorer under 21 år og pensjonister fra fylte 67 år.

Styrets vurdering:
Det har vært en betydelig prisstigning på enkelte varer de siste årene. Spesielt når det gjelder priser på 
stål og byggevarer har dette vært merkbart for klubben under oppgraderingen av banen på Aronsløkka. 
Klubben har likevel hatt så god økonomi at styret har funnet det unødvendig å foreslå økte 
kontingentsatser.

De foreliggende planene om å bygge nytt klubbhus / luftbane, endrer de økonomiske forutsetningene 
for klubben dramatisk. Mesteparten av klubbens oppsparte midler vil gå med til prosjektet. I tillegg vil 
driftsutgiftene til et slikt bygg bli vesentlig høyere enn det vi i dag har til drift av Aronsløkka og leie av 
Drammenshallen. Dette skjer samtidig med at Norge har den høyeste inflasjonen vi har hatt på flere 
tiår.

Styret finner det derfor helt nødvendig å foreslå ei økning i klubbkontingenten fra 2024. Ei økning på 
kr. 150,- pr medlem vil tilføre klubben årlige ekstrainntekter på i overkant av kr. 80.000. Dette er 
inntekter som vil komme godt med i byggeperioden og som dessuten vil være nødvendig for å sikre 
drifta i framtida.

Styrets forslag:
Årsmøtet 2023 vedtar følgende kontingentsatser for 2024:

Ungdom / junior:   kr. 425,-
Senior fra 21 år   kr. 700,-
Pensjonister fra 67 år  kr. 425,-

Dette kommer i tillegg til de til enhver tid fastsatte kontingentsatser til krets og forbund.











Noter 2022 

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 568. 

 

  



Note 1 ‐ Medlemskontingent 
Medlemskontingenter, med krets- og forbundskontingent er beregnet ut fra medlemstall 
ved utarbeidelse av budsjett. 
 
 
Note 2 ‐ Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 
Grasrotandelen er ført på konto 3440. Grasrotandelen utgjorde i 2021 kr. 76 129,-. Øvrig 
saldo på kontoen er tildelte breddemidler. 
 
Note 3 ‐ Momskompensasjon 
Klubben har i 2021 mottatt kr. 30 145.- i momskompensasjon. 
 
Note 4 ‐ Forbunds- og kretskontigent 
Medlemskontingenter, med krets- og forbundskontingent er beregnet ut fra medlemstall 
ved utarbeidelse av budsjett. Klubben mottar kretskontingent sent, og denne kostnadsføres 
når den mottas. Kostnadsposten kretskontingent gjelder kretskontingent for 2021 og 2022. 
 
Note 5 – Avskrivninger og eiendeler 
Balanseførte eiendeler avskrives etter forventet levetid. I 2022 er det kjøpt inn luftrifler for 
kr 33 000,-, Samt utført oppussing av baneanlegg for 72 715. 



ORIENTERING TIL ÅRSMØTET 2023 OM PROSJEKT KLUBBHUS / LUFTSKYTEBANE 

Årsmøtet i 2022 ga styret fullmakt til å planlegge og, om mulig, starte bygging av et klubbhus og en 
luftskytebane på Aronsløkka. Årsmøtet ønsket 20 skiver til luftskyting. Det kom en rekke innspill fra 
deltakerne på årsmøtet i 2022 ang. videre arbeid med prosjektet. Alle disse innspillene ble notert og er 
tatt med inn i det videre arbeidet.

Her følger en kronologisk oversikt over styrets arbeid med prosjektet:
November 2021: Styret vedtar å prosjektere klubbhus med luftbane.
Desember 2021: Ekstraordinært årsmøte vedtar å bevilge kr. 100.000 til forprosjekt.
Januar 2022: Ekstern konsulent engasjeres.
Mars 2022: Årsmøtet får seg forelagt et utkast fra konsulenten. Dette utkastet inneholdt plass til max. 
10 skiver på luft. Årsmøtet ba om at dette ble utvidet til 20 skiver og ga styret fullmakt til å bruke inntil
1 mil NOK av klubbens oppsparte midler til bygging.
April 2020: Konsulenten meddeler at det ikke blir plass til mer enn 15 skiver på luft hvis man skal ha 
plass til klubbhus. Byggegrenser og eiendomsgrenser setter begrensninger.
Mai 2022: Styret vedtar å gå videre med planene og aksepterer 15 skiver på luft.
Juni 2022: Befaring med konsulenten. Alle innspill fra årsmøtet og styret drøftes.
September 2022: Nytt utkast fra konsulenten foreligger. Styret drøfter dette og ser at det vil være 
bærende søyler som kommer i veien for skyting (silhuett) på 25-meter.
Oktober 2022: En byggmester foretar styrkeberegninger og kommer med en løsning der det ikke er 
søyler i veien for skytingen. Prosjektet meldes inn til Drammen idrettsråd.
November 2022: Byggmesteren kvalitetssikrer alle beregninger med leverandører av limtre og 
innhenter priser på bærende konstruksjoner og takstoler i limtre.
Desember 2022: Et kostnadsoverslag fra byggmesteren foreligger. Det må påregnes 600 arbeidstimer 
for å få et tett, uisolert råbygg satt opp av et firma. All fundamentering må da være gjort på forhånd.
Januar 2023: Møte og befaring på Aronsløkka med representanter for Drammen idrettsråd. Daglig leder
i idrettsrådet uttaler at prosjektet vil få høy prioritet. Klubben har også møte med idrettsrådgiver i 
Drammen kommune. Hun uttaler at prosjektet vil være berettiget til å motta spillemidler.

Kunnskapsgrunnlag:
Dette er et stort prosjekt, og de beslutninger som fattes må være basert på mest mulig sikker kunnskap, 
ikke antakelser og løse rykter. Styret har gjennomført innhenting av et kunnskapsgrunnlag. Dette er 
foreløpig status:

Sikker kunnskap:
 Tomtegrenser er påvist.

Aronsløkka skytebane er ikke skilt ut som eget gårds- og bruksnummer. Banen ligger på 
kommunal eiendom og det er tegnet inn et område til skytebane i gjeldende reguleringsplan. 
Deler av nåværende klubbhus ligge på naboeiendom som er i privat eie.

 Det er ikke realistisk å kunne kjøpe deler av naboeiendom og få denne omregulert til skytebane.
Naboeiendommen i øst er i privat eie. Den er regulert til «Lanbruk, natur og friluftsliv» (LNF). 
Dersom man skulle kunnet bygge på dette området, må det omreguleres. Dette ville blitt 
ekstremt kostbart. Dessuten er det gitt signaler fra kommunen om at man ikke ønsker å 
omregulere bynære LNF-områder.



 Byggegrenser er satt. 
Det er ikke mulig å utvide mot sør (mot Arontunet), mot øst er det privat eiendom som setter 
grensa, mot vest ligger Aron skisenter og mot nord er det en bratt fjellskrent. I realiteten betyr 
dette at det kan bygges på omlag halvparten av det området der nåværende «klubbhus» står 
samt i høyden over nåværende standplass og skytebane.

 Det er teknisk mulig å gjennomføre et prosjekt med bygging over standplass og skytebane uten 
å få søyler som begrenser bruken av banene på 25- og 50-meter.

 Det er teknisk mulig å unngå bærende søyler i 2.- etasje.
Dette og forrige kulepunkt har vært avgjørende for om prosjektet kan gjennomføres. Det er 
håpløst å ha bærende søyler som begrenser skyting. Styret engasjerte derfor en pensjonert 
byggmester, med omfattende erfaring som byggeleder på store bygg, til å foreta tekniske 
beregninger. Han har kommet fram til en løsning der det må støypes to stripemurer på tvers av 
skytebanen som fundament til 5 par bærende søyler. Hvert søylepar flukter med åpningen 
mellom skivestativene på 25-meter. Det må spesiallages selvbærende takstoler i limtre. 
Byggmesteren har fått produsenter av limtre til å kvalitetssikre beregningene sine,

 Det er max. plass til 15 skiver på luft hvis man skal ha plass til klubbhus.
Det vises til punktet om byggegrenser. Styret har tatt på største alvor at årsmøtet har ønsket 20 
skiver på luft og både innleid konsulent og byggmester har vurdert løsninger for å få til dette, 
uten å finne en løsning som er økonomisk og teknisk mulig å gjennomføre. Ved at 2. etasje i 
utgangspunktet bygges som et stort, åpent rom, kan det være muligheter til å innrede med 
foldevegger og flyttbare skiver som gjør at man kan være fleksibel på hvor mye av bygget som 
er skytebane og hvor mye som er klubbhus. 

 Det er ikke lønnsomt å rive alt og begynne på nytt, bunker og standplasshus må stå.
Det har kommet flere innspill, både fra årsmøtet i 2022 og fra styremedlemmer, om at man 
burde rive alt eksisterende og starte bygging med blanke ark. Det er også kommet innspill om å 
sprenge seg ned i grunnen under skytebanen. Det sistnevnte er vurdert som svært tvilsomt om 
kan gjennomføres teknisk, og vil uansett bli alt for dyrt. 
Konsulent og byggmester har sett på to alternativer hvis man skal rive alt. Det ene er å sette opp
et bygg av prefabrikerte betongelementer. Det andre er å bygge i bindingsverk fra grunnen. Det 
første alternativet ble alt for dyrt og ga om mulig enda større utfordringer med hensyn til bæring
over skytebanen. Det andre alternativet ble også mye dyrere enn å bruke nåværende 
standplasshus, uten at det ga vesentlig forbedringer i forhold til nåværende bygg. Ingen av disse
alternativene er tegnet eller nøyaktig  prisberegnet da to uavhengige fagfolk fraråder det.

 Prosjektet vil være berettiget til å motta spillemidler ut fra gjeldende regler.
Reglene for støtte til idrettsbygg er detaljerte og kompliserte. Så langt har styret utelukkende 
sjekket ut at bygget vil falle inn under ordningen. Videre utredning vil vise hva vi kan søke om 
og hvor mye vi kan forvente å motta.

Styret har vurdert kunnskapsgrunnlaget og kommet til at det er overveiende sannsynlig at prosjektet vil 
kunne gjennomføres hva det gjelder å løse de tekniske utfordringene. Styret har besluttet å gå videre fra
forprosjektering til detaljprosjektering på grunnlag av de løsningene som nå er utarbeidet.
På årsmøtet i 2022 lot vi «de tusen blomster blomstre». Nå er det foretatt ei kraftig luking, og det er 
egentlig bare to muligheter som gjenstår: Bygge ut fra de tegningene og tekniske løsningene som nå 
foreligger (med mindre justeringer) eller droppe bygginga. 



Kunnskaper beheftet med noe usikkerhet:
 Det vil bli gitt byggetillatelse

Det vil aldri være mulig å si 100% sikkert om man får byggetillatelse. Det er en konsulent, med 
omfattende yrkeserfaring fra offentlig byråkrati, som har undersøkt saken og kommet til at det 
er overveiende sannsynlig at byggetillatelse blir gitt. Dette forutsetter at man velger løsninger 
som i liten grad er avhengig av dispensasjoner fra vanlige byggeforskrifter. F.eks. fraråder han å
søke dispensasjon fra avstandskrav til LNF-områder.

 Prisen på bygget
Byggmesteren som har gjort de tekniske beregningene, brukes som konsulent av et firma for å 
utarbeide anbud. Vi har betalt han for å lage et «anbud» på tett, uisolert råbygg samt beregne 
priser på isolasjon og materialer til innvendig innredning.
Vi har nøyaktig pris på ferdig oppført råbygg og på materialer til innredning. VVS og elektrisk 
anlegg er ikke kostnadsberegnet. Det er alltid muligheter for prisendring i byggemarkedet.

 Krav til universell utforming av offentlig tilgjengelig bygg.
Bygget vi i hovedsak fylle kravene. Usikkerhet rundt hvordan man skal løse tilgjengelighet med
ramper, heis osv. på en best mulig måte. Det er foretatt ei grovprosjektering, men detaljene må 
løses i forbindelse med detaljprosjekteringen. Denne delen av prosjektet er ikke 
kostnadsberegnet.

Kostnadsberegningene viser at vi må arbeide for å holde byggekostnadene nede og utføre en betydelig 
dugnadsinnsats for at prosjektet skal la seg realisere. Vi er inne i en periode med uro i 
verdensøkonomien, høy inflasjon. høye priser på energi og problemer med å få fram leveranser fra 
utlandet.  Det vil derfor være nødvendig å legge inn større sikkerhetsmarginer enn normalt i 
budsjettene. 
På tross av usikkerhetene, mener styret man skal gå videre med prosjektet og søke byggetillatelse.

Forhold som må avklares i detaljprosjekteringen:
 Drammen idrettsråd har gitt signaler om at prosjektet vil bli prioritert.

Dersom man får innvilget spillemidler, vil Drammen kommune forskuttere disse fram til 
prosjektet blir prioritert for tildeling.

 Hvor mye vil vi kunne regne med å få dekket av offentlige tilskudd?
Kommunens idrettsrådgiver har sagt seg villig til å hjelpe oss med å utarbeide søknad. Hun vil 
kunne gi et nokså sikkert estimat over hvor mye vi kan få i tilskudd når vi har innhentet 
nødvendige opplysninger.

 Er det mulig å søke andre tilskuddsordninger?
Det finnes en rekke tilskuddsordninger for frivillige lag og organisasjoner. Styret må sette seg 
nøye inn i disse og søke på alt hvor man har muligheter til å hente inn tilskudd.

 Muligheter for dugnad og egeninnsats.
Styret har vurdert at man må engasjere profesjonelle for å søke byggetillatelse og sette opp 
utvendig råbygg. 
Styret har vurdert at riving, fundamentering, maling, isolering og innvendig innredning egner 
seg godt for dugnadsarbeid. Det er usikkert hva man kan få til av egeninnsats på elektro- og 
rørarbeider. Her er det kompetansekrav til de som skal utføre arbeidene, og vi er avhengige av 
at klubbens rørleggere og elektrikere melder seg til dugnad.
En annen form for «egeninnsats» er å oppnå rabatter og gunstige ordninger. Har vi f.eks. 
medlemmer som kan skaffe billig transport, har rabatter på materialer osv., vil dette ha stor 
betydning for økonomien i prosjektet.



 Praktisk gjennomføring.
Det er et omfattende arbeid som må gjøres for å koordinere dugnadsinnsats med den jobben 
innleide håndverkere må gjøre. Styret fremmer egen sak om valg av prosjektleder.

Framdrift i prosjektet

Forprosjekteringen har tatt lengre tid enn styret hadde ønsket. Dette skyldes i hovedsak tre forhold:

 Det har vært vanskelig å finne kompetente firmaer som vil gjøre jobben.
Prosjektet faller mellom to stoler. Dette er en annen type prosjekt enn eneboliger, hytter og 
garasjer. Prosjektet er mer likt næringsbygg og lager på en del områder. I denne sammenheng 
blir prosjektet veldig lite, og firmaer som har spesialisert seg på store prosjekter, ønsker ikke å 
ta på seg arbeider med et så lite prosjekt.

 Årsmøtet ønsket flere skiver på luftbanen enn det som først var prosjektert.
Det er selvsagt årsmøtet som skal avgjøre de store linjene i byggeprosjektet. Sånn sett var det 
bra at dette innspillet kom på et tidlig tidspunkt. Det ville blitt mye dyrere og forsinket 
prosjektet hvis dette først hadde kommet fram under detaljprosjekteringen.
Det kom også flere andre innspill som måtte underkastes en seriøs vurdering. Styret mener det 
er riktig å få alle innspill og forslag vurdert grundig før man låser prosjektet. Det har derfor vært
vel anvendt tid å jobbe med dette.

 Utkastet fra konsulenten hadde bærende søyler som kom i konflikt med skyting på 25-meter.
Det var usikkert om det var teknisk og økonomisk mulig å bære bygget på færre søyler. Styret 
valgte å engasjere en erfaren byggmester for å se på dette. Han hadde på sin side problemer med
å få styrkeberegninger kontrollert og priser beregnet på limtre. Igjen var vi utsatt for at 
prosjektet er så stort at man ikke kunne bruke standard løsninger, men så lite at det ikke blir 
prioritert av firmaer som leverer til større bygg. På tross av flere purringer fra byggmesteren, 
tok det en måned å innhente nødvendig dokumentasjon fra produsentene.

Tre parallelle løp videre
Med de erfaringene styret har gjort med tidsbruk i forprosjektet, er det besluttet å kjøre tre parallelle 
løp:

 Søknad om rammetillatelse.
Konsulenten har anbefalt en to trinns byggesøknad. Man søker først rammetillatelse. Da er 
byggegrenser og bygningskroppens volum låst. Alle detaljer er ikke ferdig prosjektert og 
inntegnet. I skrivende stund har vi kommet så langt at denne søknaden kan sendes om kort tid. 
Den er antakelig sendt / under utarbeidelse når vi holder årsmøte i 2023.

 Søknad om spillemidler og annen støtte
Det er et krav at man har fått innvilget rammetillatelse for bygging før man kan få innvilget 
søknad om spillemidler. Det er imidlertid ingen ting i veien for å forberede søknad om midler i 
samarbeid med Drammen kommune før rammesøknad er innvilget.

 Detaljprosjektering og søknad om igangsetting.
Det må lages detaljerte tegninger som gir grunnlag for igangsettingstillatelse og som kan brukes
av håndverkerne under byggingen. Samtidig må det planlegges hvordan dugnad og egeninnsats 
kan utføres og det må settes opp et foreløpig budsjett. Dette arbeide er allerede i gang.



Risiko
Det er alltid en risiko for at en byggesøknad blir avslått. Da er penger til prosjektering tapt. Dette er en 
risiko vi må ta dersom vi vil bygge. Det er også en risiko for at vi ikke kommer i mål med det 
økonomiske, enten fordi bygget blir dyrere enn beregnet eller fordi vi ikke får nok tilskudd. Samtidig er
det umulig å få tilskudd uten å ha detaljprosjekt og rammetillatelse på plass. I verste fall taper vi 
pengene til byggesøknaden. Styret har vurdert at dette er en risiko vi må ta for å komme videre.

Tidsperspektiv
Etter at byggesøknad er sendt, er det en periode der man må vente på at søknaden behandles. Det er lite
man kan gjøre for å korte ned denne tiden, bortsett fra å sende inn fullstendig søknad så vi ikke får 
saker i retur grunnet manglende opplysninger. 

Søknadsfrist for å få tildelt spillemidler for 2024 er i oktober 2023. Dersom vi setter trykk på denne 
delen av arbeidet, vil vi rekke fristen. Søknaden skal så behandles av fylkeskommunen, og endelig 
vedtak om tildeling blir gjort i juni 2024. Først da er vi 100% sikre på hva vi får i tilskudd. I realiteten 
har vi et nokså sikkert tilskuddsbeløp i januar 2024. Da har Drammen kommune oversendt sin 
innstilling til fylkeskommunen. Det er svært sjelden fylkeskommunen ikke følger kommunens 
innstilling hva angår søknadsbeløp. Det er imidlertid vanlig at søknaden ikke blir prioritert for 
utbetaling samme år. Det spiller liten rolle, siden Drammen kommune mellomfinansierer beløpet fram 
til utbetaling.

Etter at byggetillatelse er gitt og vi har fått garanti for at finansieringen er i orden, kan styret innhente 
anbud på ulike deler av prosjektet. Styret vil gå ut med anbud i januar 2024 ut fra kommunens 
innstilling på søknadsbeløp, men vil ta forbehold om at søknaden innvilges. Det er først etter at 
anbudene er kommet inn at man kan ta den endelige beslutningen om å starte den fysiske delen av 
prosjektet. Det er tre muligheter:

 Prosjektet lar seg gjennomføre med tilskudd, egeninnsats og 1 mil NOK av klubbens oppsparte 
midler. Da har styret fullmakt til å igangsette byggingen.

 Prosjektet lar seg gjennomføre, men med et høyere beløp fra oppsparte midler. Da må det kalles
inn til (ekstraordinært) årsmøte og årsmøtet må bevilge mer penger eller stanse prosjektet.

 Klubben har ikke nok oppsparte midler. Det er urealistisk å lånefinansiere bygget, antagelig vil 
ingen gi lån med pant i en skytebane. Da må årsmøtet beslutte om prosjektet skal skrinlegges 
eller om man kan utsette det i påvente av at det spares opp egenkapital.

Ut fra det vi i dag veit om behandlingstider for søknader, er det mest realistisk med byggestart i 2024. 
Ideelt sett bør byggeperioden planlegges slik at riving og fundamentering foregår tidlig om høsten og at
uisolert råbygg er ferdig i november. Dette vil gripe mindre inn i aktivitetene på banen enn om man får 
byggestart på våren. Dessuten er vinteren en fin tid for innendørs dugnad. Vi er imidlertid avhengig av 
å finne anbydere som det passer for å starte arbeidet på nettopp denne tida. Byggestart på vinteren er 
antakelig uaktuelt, bl.a. fordi man må kunne kjøre inn på banen med lastebiler og heisekran når 
bærende konstruksjoner skal monteres. 

Det er beregnet at arbeidene med å få opp råbygget vil ta 6 – 8 uker. I hele denne perioden vil banen 
være stengt for all skyting. Før tømmermennene kan begynne å reise bygget, må nåværende 
«klubbhus» være fjernet, alle fundamenter støpt og taket tatt av standplass. Banen må stenges i perioder
mens fundamentering og riving pågår og mens bygget blir malt / beiset utvendig og mens det ryddes 
opp etter bygginga. Realistisk sett vil banen være mer eller mindre stengt i en periode på rundt 1/2 år.



Midlertidig løsning / feltbane
Årsmøtet 2022 vedtok et handlingsprogram der det ble bestemt at klubben skulle skaffe seg egen 
feltbane. I utgangspunktet ville styret vente med dette til etter at bygginga på Aronsløkka var ferdig. 
Styret ser nå at det ville vært gunstig å hatt et skytefelt som kunne brukes til trening mens banen på 
Løkka er stengt. I januar 2023 bestemte derfor styret at arbeidet med å finne et område for feltskyting 
skal intensiveres og ha høy prioritet i 2023.

Planen er at et skytefelt skal brukes til trening mens banen på Løkka er stengt og at brakkene som nå er 
«klubbhus» skal brukes på feltbanen. Taket på nåværende standplass kan antakelig også gjenbrukes på 
f.eks. en svartkrutt- / magnumbane på skytefeltet. Styret vil undersøke om etablering av en feltbane 
også kan utløse spillemidler og andre tilskudd.

Årsmøtets informasjonsbehov og behov for å tilbakeholde visse opplysninger.

Årsmøtet er klubbens høyeste besluttende organ og skal i utgangspunktet ha all tilgjengelig 
informasjon om saker som behandles. I denne saken er det gitt en svært detaljert gjennomgang av 
byggeprosjektet, og styret har ikke tilbakehold noen opplysninger med to unntak:

 Det er ikke opplyst noe om de prisoverslagene styret har.
 Det er ikke gitt detaljinformasjon om den tekniske løsningen det er kommet fram til.

Årsaken til dette er at vi ennå ikke har gått ut med anbudsdokumentene og fått inn anbudene på 
byggearbeidene. Det vil skade klubbens forhandlingsposisjon dersom anbydere har informasjon om 
hvor store beløp det er budsjettert med til de forskjellige delene av anbudet. Dette er derfor informasjon
styret ikke kan gjøre offentlig tilgjengelig. Kontrollutvalget er informert og vil bli holdt løpende 
orientert. Årsmøtet må kunne stole på at kontrollutvalget utfører årsmøtets kontrollfunksjon på dets 
vegne.

Når vi går ut med anbudene, vil vi ikke låse anbydere til en detaljert, teknisk løsning. Det kan være det 
finnes andre konstruksjoner som ivaretar de behovene vi har for åpne rom og som ikke har søyler som 
hindrer skytinga. Dersom en anbyder kommer med en bedre / billigere konstruksjon enn det vi har fått 
beregna, er dette positivt for klubben. De tegningene som blir offentlig tilgjengelige, kan derfor ikke 
inneholde slike detaljer.

Straks anbudene er kommet inn, vil det være full åpenhet om priser og alle tekniske detaljer.

Behandling i årsmøtet 2023.
Vedtaket fra årsmøtet i 2022 gir styret de nødvendige fullmakter til å fortsette prosjektet. Det er derfor 
ikke nødvendig å fatte et nytt vedtak i år. Det er tidligere redegjort for hva som må skje dersom styret 
ikke kan gjennomføre prosjektet i henhold til vedtaket fra mars 2022. Med de opplysninger som 
foreligger pr. dato, er det styrets klare ambisjon å holde seg innen de rammene som er satt av årsmøtet.

Når denne saken likevel legges fram for årsmøtet i 2023, er det først og fremst for å gi medlemmene 
informasjon om framdrifta i prosjektet. Det er også ønskelig at årsmøtet kan komme med innspill til 
videre arbeid. Styret ønsker en dialog med årsmøtet der man, i likhet med i 2022, noterer alle innspill 
og tar disse med i det videre arbeidet. Det er svært viktig at årsmøtet ikke fatter detaljerte vedtak som 
binder oss til spesielle tekniske eller økonomiske løsninger. Dersom det skulle bli fattet et slikt vedtak, 
som det seinere viser seg ikke er gjennomførbart, vil dette forsinke prosjektet med flere måneder fordi 
man da må kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Det er nemlig bare årsmøtet som kan forandre 
årsmøtevedtak.



Styret mener også det er riktig å informere om at prosjektet krever en betydelig dugnadsinnsats. Det er 
foretatt noen løse beregninger på hva det ville kostet å gjennomføre prosjektet uten noen form for 
egeninnsats. Beløpene varierer fra litt over 5 mil NOK til et tosifra millionbeløp. Det er sjølsagt helt 
urealistisk å finne finansiering for slike beløp. 

Styret mener de fleste medlemmene vil kunne ha noe å bidra med ved dugnader. Det er gull verdt hvis 
medlemmer som er profesjonelle håndverkere, kan stille opp. Samtidig er det mye arbeid som kan 
utføres av erfarne hobbysnekkere og -malere, og det er behov for hjelp til sjauing, rydding osv. Etter 
hvert vil styret gå ut og be medlemmer melde seg til dugnad. Dersom noen har kompetanse de mener 
kan være nyttig å bidra med, må man gjerne melde seg nå. Det er ekstremt viktig at klubben opptrer 
ryddig og profesjonelt i forhold til å innhente anbud og gjøre avtaler med håndverkere. Styret setter stor
pris på at medlemmer engasjerer seg i byggeplanene. F.eks. er det flott hvis vi har medlemmer som kan 
få gode priser på stillaser, leie av maskiner, innkjøp av materialer osv. Dersom noen har slike 
muligheter, må de ta kontakt med prosjektleder / klubbens leder. Klubben kan komme i en svært 
vanskelig situasjon dersom noen innhenter tilbud i klubbens navn og dette ikke er godkjent av klubbens
leder. 

Styrets forslag til vedtak.
Årsmøtet tok styrets redegjørelse om bygging av klubbhus og luftbane på Aronsløkka til orientering. 



Handlingsplan

for

2023



Om handlingsplanen

Handlingsplanen er årsmøtets konkretisering av hva styret skal jobbe med i 2023 for å nærme seg 
målene i klubbens handlingsprogram 2022 – 2032. Både økonomi og tilgang på frivillige som skal 
utføre oppgaver, gjør at man ikke kan jobbe med alle målene i handlingsprogrammet samtidig. 

I styrets forslag til handlingsplan er det lagt inn nødvendige midler i årsbudsjett for 2023 Årsmøtet står 
sjølsagt fritt til å endre både handlingsplan og budsjett. Det må imidlertid være en forutsetning at alle 
tiltak som innarbeides i handlingsprogrammet av årsmøtet følges opp med bevilgninger i årsbudsjettet.

Styret finner det riktig å påpeke at alt arbeid som gjøres i Aron skytterklubb er frivillig arbeid. Alle 
tiltak som skal gjennomføres forutsetter derfor at medlemmer er villige til å stille opp for å få tiltaket 
gjennomført. Styret vil gjøre alt som står i dets makt for at årsmøtets vedtak gjennomføres, men må ta 
forbehold om at det vil være mulig å få frivillige til å delta i tiltakene for at handlingsplanen skal kunne
gjennomføres.

Prioriteringer i 2023

Økt aktivitet vil være et stikkord for alle tiltak som planlegges i 2023.

Pandemien førte til synkende aktivitet i alle frivillige lag og organisasjoner. Dette har også prega Aron 
skytterklubb. I 2022 ble det gjort et omfattende arbeid for å få i gang stevneaktiviteter og organiserte 
treninger. Dette arbeidet vil bli videreført og utvikla i 2023. Styret ønsker å vri aktiviteten mot flere 
klubbaktiviteter og noen færre åpne stevner da tilbudet til aktive konkurranseskyttere også blir ivaretatt 
med åpne stevner i andre klubber i nærheten.

Årsmøtet i 2022 besluttet å gå videre med planlegging og bygging av klubbhus og luftbane på 
Aronsløkka. Styret har arbeidet mye med dette, og det er fremmet egen sak for årsmøtet i 2023 Et slikt 
prosjekt vil være svært arbeidskrevende for styret og man bør derfor ikke legge opp til at andre store 
prosjekter startes opp før klubbhuset er ferdig. Muligvis må man etablere et midlertidig skytefelt mens 
bygginga pågår. 

Bygginga vil gjøre et stort innhogg i klubbens oppsparte midler. Driften av det ferdige anlegget vil også
øke klubbens faste utgifter. Det er derfor ikke rom for store investeringer ut over klubbhus med 
luftbane og område for feltskyting de nærmeste åra. 

Aron skytterklubb skal ha et tilbud til både rifleskyttere og pistolskyttere. Aktiviteten på rifle er nå så 
lav at styret mener det må ha topp prioritet å rekruttere flere rifleskyttere i 2023. Dette arbeidet stoppet 
opp i 2022 grunnet sykdom.

De øvrige tiltakene styret foreslår omhandler forhold som man kan si går under betegnelsen «daglig 
drift» men som vi mener vil kunne føre til økt aktivitet og et bedre sosialt miljø i klubben.



Programområde 1 – Konkurranseskyting

I løpet av 2023 skal Aron skytterklubb:
 Ha minst 4 dager hvor det arrangeres klubbstevner på Aronsløkka 
 Ha 15 dager hvor det arrangeres åpne stevner på Aronsløkka 
 Arrangere 2 feltstevner på banen til Hokksund pistolklubb
 Være medarrangør i 2 feltstevner som Hokksund pistolklubb arrangerer
 Arrangere klubbmesterskap, cup og pokalskyting
 Arrangere minst 1 luftpistolstevne pr. mnd. i sesongen.
 Arrangere 1 luftrifletstevne pr. mnd. i sesongen og minst 1 stevne på 50 meter.
 Bruke klubbens side på Facebook så medlemmer kan tilby eller be om skyss til åpne stevner
 Lære opp minst 5 medlemmer til å bruke elektroniske skiver til stevner på luft

Programområde 2 – Trening og mosjonsskyting

I løpet av 2023 skal Aron skytterklubb:
 Ha 8 arrangementer på Aronsløkka med uhøytidelige konkurranser og sosialt samvær T
 Oppfordre alle aktive medlemmer som skal delta på disse dagene om å invitere minst ett 

medlem hver som de kjenner fra tidligere og som ikke lengre er aktive i klubben.
 Ha organisert trening på baneprogrammene på mandager og onsdager i sesongen. De 

organiserte treningene framgår av klubbens aktivitetskalender.
 Tilby utlån av våpen på minst 1 trening pr. uke på mandag / onsdag i sesongen. Datoene 

framgår av klubbens aktivitetskalender.
 Finne et område for feltskyting innen grensene til Drammen kommune.

Programområde 3 – Rekruttering, opplæring og informasjon

I løpet av 2023 skal Aron skytterklubb:
 Arrangere nybegynnerkurs for rifle 
 Arrangere 4 nybegynnerkurs for pistol  
 Utvikle ordninger som gjør at flere nybegynnere blir aktive etter endt kurs
 Tilby gratis trenerutdanning for alle medlemmer som ønsker det
 Kjøpe inn 2 junior luftpistoler, 1 spesialpistol og 1 revolver.
 Arrangere  åpen dag på vår og høst på Aronsløkka.
 Få pressedekning av åpen dag og åpningsstevnet på 50 meter.



Programområde 4 – Miljø

I løpet av 2023 skal Aron skytterklubb:
 Detaljprosjektere klubbhus / luftbane med tanke på byggestart i 2024
 Utarbeide en plan for å fjerne nåværende klubbhus og tak på standplass slik at bygninger og 

materialer i størst mulig utstrekning kan gjenbrukes
 Utrede muligheter for solstrøm i nybygget på Aronsløkka
 Arrangere skyting med sosialt samvær etterpå
 Arrangere minst en klubbkveld med faglig innhold
 Arrangere reine sosiale treff på Aronsløkka
 Tilby gratis førstehjelpskurs til medlemmene

Programområde 5 – Styring og administrasjon

I løpet av 2023 skal Aron skytterklubb:
 Ta i bruk elektronisk dokumentarkiv i all administrasjon og koble mest mulig mot klubbens 

hjemmesider
 Alle opplæringsplaner i klubben gjennomgås og legges i dokumentarkivet
 Utvikle metoder for å innhente aktuell statistikk som beslutningsgrunnlag for strategisk 

planlegging
 Utvikle en metode som gjør at man enkelt kan ha fortløpende resultatservice fra klubbstevner 

og oppdatert stilling i cup tilgjengelig på klubbens hjemmesider
 Innføre system for elektronisk registrering av aktivitet
 Gjennomgå styreinstruks med nytt styre, forta delegeringer og gå gjennom rutiner 
 Søke om byggetillatelse for klubbhus / luftbane
 Søke om spillemidler og økonomisk støtte til klubbhus / luftbane
 Ha utarbeidet alle anbudsdokumenter til bygging av klubbhus / luftbane



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.



Valgkomiteens alternative innstilling til valget 2023

Styre

Verv Nåværende Valgt år Valgt for Innstilling Velges for Kommentar

Leder Vidar Norman Skai 2022 1 år Vidar Norman Skai 1 år Gjenvalg

Nestleder Heikki Andre Toivonnen 2021 2 år Even Ruud 2 år Ny

Sekretær Tor Orsten 2022 2 år Ikke på valg

Kasserer Håkon Helgerud 2021 2 år Håkon Helgerud 2 år Gjenvalg

Prosjektleder Aronsløkka Dag Andresen 2 år Ny

Baneansvarlig Mikkel Bast 2022 2 år Ikke på valg

Sportslig leder ?? 2 år

Materialforvalter Petter Berg 2021 2 år Petter Berg 2 år Gjenvalg

Vara 1 Even Ruud 2021 2 år Charlotte Løvaas 2 år Ny

Vara 2 Wenche Solbakken 2022 2 år Ikke på valg

Vara 3 Kato Tuveng 2021 2 år Kato Tuveng 2 år Gjenvalg

Øvrige verv

Baneoppmann Erik Sveum 2022 2 år Ikke på valg

Luftoppmann Torgrim Rønning 2021 2 år Jan Petter Wiger 2 år Ny

Feltoppmann Jonny Ahmed 2021 2 år Tor Michael Kristiansen 2 år Ny

Rifleoppmann Per Hagen 2022 2 år Ikke på valg

Hederstegn (leder) Vidar Norman Skai 2022 1 år Vidar Norman Skai 1 år Gjenvalg

Hederstegn Wenche Solbakken 2022 2 år Ikke på valg

Hederstegn Rune Hammer 2022 1 år Rune Hammer 2 år Gjenvalg

Kontrollutvalg Eigil Jensen 2022 1 år Eigil Jensen 1 år Gjenvalg

Kontrollutvalg Victor Ektvedt Kjær 2022 1 år Victor Ektvedt Kjær 1 år Gjenvalg

Kontrollutvalg (vara) Folke Person 2022 1 år Folke Person 1 år Gjenvalg

Valgkomite (leder) Geir Ove Næss 2021 1 år Håvard Ellingsen 1 år Velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret

Valgkomite Tor Michael Kristiansen 2021 1 år Tor Michael Kristiansen 1 år Velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret

Valgkomite Jonny Skevik 2021 1 år Geir Ove Næss 1 år Velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret

Valgkomite (vara) Rune Hjelle 2021 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
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