
APK årsmøte 2017, 23. januar 2018 kl. 18.00 
1 Godkjenning av innkalling  
 Innkalling er godkjent. 
 
2 Valg av ordstyrer og referent  
 Hilde Mari Olsen er valgt som ordstyrer. 
 Nicolay E Dannevig er valgt som referent. 
 
3 Årsberetning 
 Årsberetning er gjenomgått og godkjent.  
4 Forslag fra styret  

Forslag 1: Det vises til årsberetningen vedrørende status for skytebanekomiteen. Styret ønsker årsmøtets 
godkjennelse på at det kan fortsette arbeidet basert på de muligheter som eventuelt skulle dukke opp, eller 
som vi selv initierer. 
Forslag 2: Dagens tekst i §9 vedtektene er " Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i 
januar måned.". Kravet fra NIF er nå endret til at årsmøtet skal senest avholdes 31.3. Kretsen kommer 
også til å flytte tidspunkt for sitt årsmøte. En fordel med å utsette årsmøtet er bedre tid til å lage regnskap 
og dokumenter til årsmøtet. Det forslås derfor at setningen endres til " Årsmøtet er idrettslagets høyeste 
myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned "  
Forslag 3: Dagens tekst i §9 vedtektene er " Årsmøter holdes i god tid før kretsens årsmøte, og kalles inn 
med minst 1 måneds varsel ved kunngjøring i presse eller direkte til medlemmene." Første ledd i 
setningen er unødvendig, da tidspunkt for APKs årsmøte allerede er tilpasses kretsens årsmøte. Innkalling 
via post og presse er dyrt, og er ikke tilpasset dagens samfunn. Innkalling via internett, e-post, SMS eller 
andre elektroniske medier, vil kunne nå flere medlemmer, og til en vesentlig lavere kostnad. Det foreslås 
derfor å endret denne setningen til "Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til 
medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 
idrettslagets internettside." Det gjøres oppmerksom på at denne teksten er sakset direkte fra NIFs lovnorm 
for idrettslag.  
 Forslag 1: Godkjent. Skal gjelde både ute og innebane. 
 Forslag 2: Godkjent. Årsmøtet blir flyttet til slutten av Feb. 
 Forslag 3: Godkjent. 
 

5 Innkomne forslag:  
For å avlaste materialforvalter, og for å være et bindeledd mellom APK og kommunen/vaktmester, 
foreslås det at det opprettes et nytt verv som Banemester Stueneshallen. 

 Oppretting av nytt verv (Banemester): Godkjent.  
 

6 Regnskap 2017 
Regnskap ble gjennomgått. Regnskapet er levert til revisor, men 
revisjonsrapporten forelå ikke på årsmøtet. Regnskapet ble godkjent 
med forbehold om revisors godkjenning.  

 
7 Budsjett og kontingent 2018 

Se vedlagte budsjett. Det foreslås at kontingenten for APK beholdes uendret.  
I dag går 100,- kr av APK kontingenten til SCD, for de som er medlemmer i både APK og SCD. Dette er 
regnskapsmessig uoversiktlig, og en indirekte sponsing av SCD medlemmer som ikke er APK 
medlemmer. Det foreslås derfor at denne praksisen avsluttes. Dette medfører at SCD kontingenten økes 
fra 225,- til 325,- 
 Budsjett godkjent. Gått igjennom spesifikke poster.  
 Økning av SCD kontingent med 100.- godkjent.  

  



8 Valg 
Verv   I dag   Status   Valgt 
Formann  Martin Meltzer   Tar gjenvalg.  Martin Meltzer 
Nestformann  Morten Krystad   Ikke på valg. 
Sekretær Erik Øiestad  Tar ikke gjenvalg  Sigve Nodeland  
Kasserer  Siri-Ann Rekdal  Tar ikke gjenvalg  Morten Krystad  
1. Styremedlem Hilde Mari Olsen  Ikke på valg. 
1. Varamedlem Sigve Nodeland   Skifter verv  Jan Harald Vegusdal 
2. Varamedlem Nicolay Dannevig Ikke på valg.    
SWS-representant Knut Sissener  Tar gjenvalg.  Knut Sissener 
Materialforvalter Jan Myre  Ikke på valg. 
 
Utdanningskontakt Martin Meltzer  Tar gjenvalg.  Martin Meltzer 
Valgkomite leder Ingen      Morten M Nilsen 
   Medl. 1  Ingen     Frode Seljåsen 

Medl. 2  Ingen     Rekrutteres av  
     valgkomiteen 

Revisor    Wilhelm T Gundersen Tar ikke gjenvalg  Siri-Ann Rekdal 
Webmaster   Wilhelm T Gundersen Tar gjenvalg  Wilhelm T Gundersen 
Ungdomskontakt 1 Kim A. Larsen  Tar gjenvalg.  Kim A. Larsen  
Ungdomskontakt 2 Øystein Homdrom  Tar gjenvalg.  Øystein Homdrom 
Kvinnekontakt       Ingen 
Banemester Stueneshallen      Rekrutteres etter 
årsmøtet. 

9 Valg av 3 representanter til kretsting  
 1: Martin Meltzer 
 2: Knut Sissener 
 3: Rune Jobsen 
 4: Jan Vegusdal (Vara) 
 
10 Premieutdeling klubbmesterskap og pengepremier 
Wilhelm Tvedt Gundersen ble utnevnt som æresmedlem av APK for sin langvarige innsatts som styremedlem, 
revisor, og webmaster.  
 
Medaljer og pengepremier ble gjennomgått og utdelt. 
 
Det var 25 APK medlemmer pluss en representant fra skytterkretsen på årsmøtet. 


