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Årstingreferat 2011 

 

 
Årstinget ble holdt i lokalene til Møre og Romsdal Idrettskrets, Idrettsveien 2 i Molde den 19. 

februar 2011. 

 

Møtet startet kl. 1200 med at leder Helge Kristiansen ønsket de frammøtte velkommen. Han 

ønsket spesielt utsending fra Møre og Romsdal idrettskrets, Grete Opheim, velkommen og 

bad henne presentere seg selv. Hun takket for innbydelsen og sa noen ord om seg selv og at 

hun ville komme tilbake senere under møtet med diverse opplysninger og informasjon om 

idrettskretsens arbeid. 

 

Kristiansen orienterte om klasseføringen i feltpistol. Det er nå kommet forslag om at den 

enkelte klubb selv skal stå får denne klasseføringen i egen klubb. 

Klasseføring i de vanlige baneprogrammene tar NSF seg av. 

 

Svein Krakeli fra fagkomité Pistol, sa at kravene i feltpistol er under stadig vurdering og han 

viste til NSF sine hjemmesider på nettet, og han ba skytterne studere disse. 

H. Kristiansen viste også til at Skyrretkretsens hjemmeside nå er oppdatert. Han oppfordret 

klubbene til å starte med rekrutteringsskyting og opplyste at det er penger å tjene på dette. 

 

Etter dette gikk en over til det formelle angående tinget. 

 

Punkt 1.   Godkjenning av sakslisten. 

     Saklisten, som var tilsendt alle klubbene tidligere, ble enstemmig godkjent. 

 

Punkt 2.   Valg av dirigent og referent. 

Som dirigent ble foreslått Helge Kristiansen og referent ble foreslått Øyvind  

Jenssen. Begge ble enstemmig valgt. 

 

Punkt 3. Godkjenning av de frammøtte representanter. 

   Rolf Toven leste opp navn på de møtende delegater. Det møtte 22  

   stemmeberettigde, inklusive styret i skytterkretsen. Disse ble alle godkjent. 

 

Punkt 4. Behandle årsberetning. 

     Alle klubber/lag har fått tilsendt årsberetningen tidligere. Det er kommet 

    noen tilføyelser i etterkant. Den reviderte beretningen var framlagt på tinget, 

    men en gjentar endringene i dette referatet. 

     Møteleder leste opp beretningen. 

     Under Terminlistearbeid på side 4 skal ordet rifle (i første linje) strykes da 

    det ikke er satt opp noen terminliste for rifle for 2011. 

     

    Under Økonomi på side 4 skal det på slutten tilføyes etter oppfordring fra 

   revisor “Ved avgivelse av årsregnskapet er det lagt til grunn en forutsetning 

  om fortsatt drift” 



 

 Årsberetning pistol ble lest opp av møteleder og under denne ble det referert  

nye kretsrekorder som er satt i 2010. Dette gjelder Standardpistol kvinner, 

Olga Pavlova og hurtigpistol Fin junior menn, Erlend Vikestrand. 

 Resultater Norgesmesterskapene, Midt-norske mesterskap, 

Kretsmesterskapene og Kretscup blir kommentert under punkt12 i saklista 

 Kretsrekorder og de enkelte resultater blir lagt ut på nettet under Skyting.no 

 

 Årsberetning Rifle ble også lest opp av møteleder 

 

 Årsberetning Utdanningskontakt. 

 Utdanningskontakt Jarle Bjølverud leste opp denne. 

 Han opplyste videre at han vil trappe opp treningskurs. Han bad klubbene vise 

interesse og melde fra om det var interesse for Trener 1 og Trener 2-kurs. Egen 

 innbydelse vil bli sendt klubber/lag hvis flere melder seg på. 

 Det vil også bli vurdert om det er behov for nye dommerkurs i år. Han tenkte  

spesielt på dømming på elektroniske skiver. 

 Videre presiserte han viktigheten av rekrutteringskyting, her er det penger å 

 hente for klubbene. 

 

 Nå møtte en ny utsending slik at vi nå er 23 stemmeberettigde 

 

 Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

  

Punkt 5. Behandle kretsens regnskap for 2010 i revidert stand. 

      Rolf Toven leste opp revisors beretning og han gikk videre gjennom 

    regnskapet post for post og sa at støtten fra det offentlige var blitt mindre og 

    at det nå i hovedsak kun ble gitt støtte til spesifiserte prosjekt/samlinger. Det 

    er lite av frie midler. 

     Kontrollkomiteen hadde intet å bemerke. 

     En viser til bemerkning fra revisor som er tatt inn under Økonomi i dette 

    referat som står på side 4 i den reviderte årsberetningen. 

     Etter dette ble regnskapet enstemmig godkjent. 

 

Punkt 6. Behandle innkomne forslag. 

     Det er ikke kommet noen saker til denne posten.  

 

Punkt 7. Fastsette kontingent for neste år. 

Det er ikke fremmet forslag om noen kontingentøkning i 2011, men kasserer bad 

klubbene/lagene ta høyde for i sine budsjetter for 2012 en mulig økning  på ca kr. 5 

for neste år. 

     Dette ble enstemmig godkjent. 

 

Punkt 8. Vedta budsjett for 2011. 

      Det står 2010 i beretninga riktig skal være 2011. 

      Toven gjennomgikk budsjettet som er satt opp med et underskudd på 6000 

     kr. Han opplyste at kretsen er lovt ca. kr. 14000 fra fylkeskommunen for 1. 

      halvår, så det ser lovende ut likevel. 

      Etter dette ble budsjettet for 2011 enstemmig vedtatt. 

 



Nå ble det pause med pizza og brusservering. 

 

Forhandlingene startet opp igjen etter matpausen. 

 

Grete Opheim fra Idrettskretsen fikk ordet og presenterte seg selv og orienterte om NIF som 

har 150-årsjubileum i 2011. 

Hun opplyste om diverse program og samlinger i Møre og Romsdal og oppfordret klubbene 

om å registrere seg og eventuelt markere seg under jubileet. 

Hun tipset også om forskjellige adresser innen idrettsforbundet hvor en kunne søke om hjelp 

og støtte. 

Videre ga hun en grundig gjennomgang om aktiviteter innen NIF og hun oppfordret lagene 

om å gå inn på hjemmesidene idrett.no og lese selv der. 

Hun takket for seg og ønsket lag/klubber lykke til med videre arbeid. 

 

Fra salen kom det merknad om at representanten fra MRIK hadde brukt ca 1 time på sitt 

innlegg uten at dette sto på saklista. Han mente at innlegget burde stå på saklista med oppgitt 

tid. 

 

Nå fortsatte de formelle forhandlingene. 

 

Punkt 9. Valg. 

 Styreleder ledet valget. 

 Valgkomiteens forslag er inntatt i beretningen. Alle de som er foreslått av 

 valgkomiteen ble lest opp og det ble forespurt om forslag til andre kandidater. 

 Det kom ikke forslag til andre kandidater så valgkomiteens forslag til styret, 

 kontrollkomite og valgkomite ble enstemmig vedtatt. 

 

Leder Helge Kristiansen Sunndal Pk (gjenvalg) 

Nestleder Svein Krakeli Eide/Fræna Pk (gjenvalg) 

Styremedlem Rolf Toven Nesset Pk (ikke på valg) 

Styremedlem Tore Nørbech Kristiansund Pk (ikke på valg) 

Styremedlem Elin Høstmark Molde Pk (gjenvalg for 2 år) 

Styremedlem Johan Fagerheim Åndalsnes Pk (gjenvalg for 2 år) 

Varamedlem Are Skotnes Fannefjord Pk (ikke på valg) 

Varamedlem Gert Are Hildrestrand Vestnes Pk (ikke på valg) 

Varamedlem Olga Pavlova Molde Pk (gjenvalg for 2 år) 

Varamedlem Egil Rød Sunndal Pk (velges for 2 år)  

   

Kontrollkomite:   

Medlem: Torvald Storsten Vestnes Pk 

Medlem: Ole Fiva Åndalsnes Pk 

Varamedlem: Steinar Staurset Fannefjord Pk 

Varamedlem: Jon Arne Brekken Sunndal Pk 

   

Valgkomite:   

Medlem: Jon Arne Brekken Sunndal Pk 

Medlem: Johan Fagerheim Åndalsnes Pk 

Medlem: Are Skotnes Fannefjord Pk 

Varamedlem Egil Rød Sunndal Pk 



 

 

Punkt 10. Tilsette revisor. 

Kretsstyret foreslår Nordmøre Revisjon Kristiansund v/registrert revisor Odd  E. 

Futsæter, Kristiansund. 

 Futsæter ble enstemmig valgt. 

 

Punkt 11. Sted for neste års ting. 

Det kom fram forslag om at neste års ting skal holdes på samme sted som i dag, i 

Idrettskretsens lokaler i Molde. Dette ble enstemmig vedtatt. Tidspunkt bestemmes av 

 kretsstyret. 

 

Punkt 12. Utdeling av medaljer og pokaler. 

 Medaljer og pokaler ble delt ut av Tore Nørbech og Helge Kristiansen. 

  

 Kretsmesterskapsmedaljer og pokaler + kretscup-pokaler ble delt ut. De  klubber/lag 

som ikke var representert på tinget vil få sine medaljer tilsendt. 

 

 Det er en del feil/utelatelser i oversikten i den utsendte årsberetning og dette 

 ajourføres her: 

 Magnumfelt 1 (Strandafjellet 24.05.10) 

 Lag 1     Sykkylven PK (P.Mork, R. Nordtømme, H.Strømmegjerde)  199 

 

 Standardpistol   (Molde 19.09.10) 

 Menn 1 Olaf Isaksen  Kristiansund PK 513 

  2 Oskar Kvam Olsen  “  490 

Finpistol (Molde 03.10.10) 

Menn  1. Rolf Toven, Nesset PK    554 

  2. Jon Arne Brekken, Sunndal PK   550 

  3. Odd A. Langeland,  Langevåg PK   540 

 

Hurtig fin (Molde 21.03.10) 

Kvinner 1. Olga Pavlova, Molde PK    527 

 

Etter dette ble forhandlingene avsluttet og møtet hevet kl. 1530. 

 

Helge Kristiansen ønsket alle en god hjemreise og vel møtt på stevner i 2011. 

 

 

     Kristiansund, den 21.02.2011 

 

 

     Øyvind Jenssen (referent) 

 

 


