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2013. 
 
Årstinget ble holdt i Stadionbygget, Idrettsvegen 2 i Molde lørdag den 16. februar 2013.  
 
Kretsleder Helge Kristiansen ønsket de frammøtte velkommen.  
Jarle Bjølverud gikk gjennom rekrutteringsskytingen og oppfordret lagene til å gjennomføre slik 
skyting. Det er penger å hente her.  
 
Helge  gikk så over til selve årstinget. På forespørsel framkom det ingen merknad til innkallingen 
som var datert den 11. januar 2013. 
  
1. Godkjenning av sakslista.  
Saklista ble enstemmig godkjent.  
 
2. Valg av dirigent og referent.  
Helge Kristiansen ble foreslått som dirigent og Sigbjørn Bredesen som referent. Det kom ikke inn 
andre forslag og begge ble enstemmig valgt.  
 
3. Godkjenning av de frammøtte representanter.  
Rolf Toven leste opp navnene på de frammøtte. Alle ble enstemmig godkjent. Til sammen 25 
stemmeberettigede fra 6 forskjellige klubber. Gjest fra Møre og Romsdal Idrettskrets, Vegard 
Storvik, uten stemmerett, han vil bli gitt ordet senere.  
 
4. Behandle årsberetningen.  
Helge Kristiansen leste opp beretningen. Årsberetningen ble så langt enstemmig godkjent.  
Sigbjørn Bredesen leste opp årsberetning for pistol. Rifle hadde ingen aktivitet. 
Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.  
 
5. Behandle regnskap for 2012 i revidert stand.  
Rolf Toven leste opp revisors beretning og refererte regnskapet og svarte på spørsmål.   
Kontrollkomiteen hadde ingen merknad  
Regnskapet ble godkjent av forsamlingen.  
 
6. Behandle innkomne forslag.  
Ingen forslag innkommet.  
 
7. Fastsette kontingent for 2013.  
Kontingent ble besluttet å holde i ro på kr 45 pr. medlem over 20 år. 
  
8. Vedta budsjett for 2013.  
Rolf Toven orienterte om budsjettet som han mente var et nøkternt budsjett som er satt opp 
med et lite underskudd.  
Etter en mindre diskusjon ble budsjettet for 2013 enstemmig vedtatt.  



Nå fikk Møre og Romsdal Idrettskrets ved Vegard Storvik ordet og han presenterte styret i 
Idrettskretsen.  
Han ba lagene være nøye med å registrere sine medlemmer. Han orienterte om lovnormen i 
idrettskretsen. Det er et eget anleggsråd i vårt fylke som tar seg av de litt større anlegg og dette 
rådet har stor tillit blant politikerne i fylket.  
Idrettsrådene i kommunene er et viktig organ. Det kreves minst 5 idrettslag i en kommune før 
det skal være idrettsråd. Det er nå 30 idrettsråd i fylket.  
Han redegjorde om hvordan idretten er organisert i samfunnet og de strategiske mål bl.a. å øke 
den fysiske aktivitet i befolkningen.  
Han orienterte videre om momskompensasjonen og ba lagene være nøye og følge med på dette.  
 
9. Valg.  
Leder i valgkomiteen, Jon Arne Brekken leste opp komiteens forslag som var:  
Leder Helge Kristiansen (gjenvalg) Sunndal PK  
Nestleder Svein Krakeli (gjenvalg) Eide/Fræna PK  
Styremedlem Rolf Toven (ikke på valg) Nesset PK  
Styremedlem Sigbjørn Bredesen (ikke på valg) Kristiansund PK  
Styremedlem Elin Høstmark (gjenvalgt for 2 år) Molde PK  
Styremedlem Hilde A Sæter (nyvalgt for 2 år) Sunndal PK  
Varamedlem Are Skotnes (ikke på valg) Molde PK  
Varamedlem Gert Are Hildrestrand (ikke på valg) Vestnes PK  
Varamedlem Olga Pavlova (gjenvalg 2 år) Molde PK  
Varamedlem Egil Rød (gjenvalg 2 år) Sunndal PK  
Kontrollkomite:  
Medlem Steinar Staurset, Fannefjord PK  
Medlem Torkild Hauge, Molde PK  
Varamedlem Torvald Storsten, Vestnes PK  
Varamedlem Ole Fiva, Åndalsnes PK  
Valgkomite:  
Medlem Jon Arne Brekken, Sunndal PK  
Medlem Johan Fagerheim, Åndalsnes PK  
Medlem Olaf Isaksen, Kristiansund PK  
Varamedlem Bjørn E. Larsen, Vestnes PK  
 
Helge Kristiansen ledet valget og alle som var på valg ble enstemmig valgt.  
Styret konstituerer seg selv. Likeså valgkomiteen.  
 
10. Tilsette autorisert revisor.  
Kretsstyret har foreslått Nordmøre Revisjon ved Odd E. Futsæter, Kristiansund N.  
Dette ble enstemmig godkjent av delegatene.  
 
11. Sted for neste års ting.  
Det ble foreslått at neste års ting holdes på samme sted neste år, altså  
Lokalene til Møre og Romsdal Idrettskrets, Stadionbygget, Idrettsvegen 2, Molde  
Dette ble enstemmig vedtatt.  



 
12. Utdeling av medaljer og pokaler.  
Rolf Toven, assistert av Sigbjørn Bredesen delte ut medaljer og pokaler til de som hadde fortjent 
dette, og en viser til årsberetningen for resultater.  
Etter dette var saklisten gjennomgått og fullført og Helge Kristiansen takket for oppmøtet og 
ønsket alle vel hjem samtidig som han oppfordret skytterne til å delta på stevner i kommende 
sesong.  
 
 
Kristiansund, den 10. mars 2013.  
 
Sigbjørn Bredesen  
(referent) 

 


