Møre og Romsdal Skytterkrets
v/Helge Kristiansen
Øyavegen 6
6600 SUNNDALSØRA
Org.nr.: 980 523 624

Referat fra kretsting 2010
Møre & Romsdal skytterkrets
Tinget ble avholdt på Hotell Molde, Storgata 19, lørdag den 13. februar 2010. Ingen
bemerkning til utsendelse av årsberetning.
SAKSLISTE:
Pkt.1 i sakslisten: Godkjenning av saksliste. Innkalling og saksliste godkjent uten
kommentarer.
Pkt. 2 i sakslisten: Valg av dirigent og referent: Svein Krakeli forslått som dirigent og Elin
Høstmark foreslått som referent, godkjent uten innsigelser.
Pkt. 3 i sakslisten: Godkjenning av frammøtte representanter: 16 til stede fra ulike
klubber, samt styret, til sammen 21. Rune Sjåholm fra idrettskretsen uten stemmerett.
Godkjent.
Pkt. 4 i sakslisten: Behandle årsberetning: Formann i skytterkretsen Helge Kristiansen leste
opp årsberetning 2009. Representasjon, rekruttering uten kommentarer og godkjent.
Terminlistearbeid: godkjent, med kommentar fra Krakeli: Det er godkjent to nye programmer,
som er hurtig militær og revolver, som ikke kom med i skytternytt pga det ikke var behandlet
tidksnok i sentralstyret. Programmene skytes stående fri, ungdom skyter 22 kal. i klasse hurtig
revolver.
KM-premiering - godkjent. Forsikringsarbeid- ok, tilføyelse fra Krakeli: om Frisk forsikring
som kan være aktuell mht privatforsikring, inntekt til skyteklubber.
Innspill fra salen om grasrotandelen - at det er mye å hente der, f.eks. har Sunndal og
Kristiansund fått inn rundt 5000 kroner. Krakeli foreslår å skrive ut strekkoder og dele ut på
årsmøter i klubbene, oppfordrer klubbene som ikke har gjort det å registrere seg i
Brønnøysundregistrene og bli mottakere av andel.
Økonomi-k. Årsberetning styre-ok, årsberetning pistol-ok. Alt godkjent.
Krakeli om den store begivenheten i vår krets i 2009: nordisk mesterskap i felt på Åndalsnes:
"en suksess for arrangøren og for kretsen, heldig med været etc".
Årsberetning rifle-ok, godkjent. Lite oppløftende lesing fra sekretær, aktiviteten er lav og
stevnearrangører sendte verken inn resultater eller referat fra året 2009.
Årsberetning fra utdanningskontakt Jarle Bjølverud: godkjent. Krakeli la til litt opplysninger
om Meråker og NTG Lillehammer- at det nå blir pistollinje der. Merk at plass må godkjennes
fra fylket.
Pkt. 5 i sakslisten: Behandle kretsens regnskap for 2009 i revidert stand:
Rolf Toven gikk gjennom regnskapet. Driftsunderskudd på kroner 2190. Per i dag ikke gjeld.
Regnskap vedtatt.
Innspill fra Rune Sjåholm fra Idrettsrådet under dette punkt med informasjon om post 3 som
er rene aktivitetsmidler og midler til leder- og trenerutvikling. Han har inntrykk av at dette er
lite kjent. Molde idrettsråd fordeler også penger til aktiviteter for ungdom med frist om å søke

i februar. Flere klubber har ikke registrert seg her. Sjåholm synes forøvrig skytterkretsen er en
ryddig krets.
Toven opplyste at det går opp og ned og at regnskapet henger mye sammen med
reisevirksomhet f.eks. til skytterting. En i salen kom med bemerkning om at det er lite
informasjon om hva klubbene kan søke om av midler.
Pkt. 6 i sakslisten: Behandle innkomne forslag:
Ingen forslag.
Pkt. 7 i sakslisten: Fastsette kontigent for neste år:
Kontigenten økes til 40 kroner for lagsmedlemmer over 20 år. Ingen innsigelser.
Pkt. 8 i sakslisten: Vedta budsjett for 2010:
Av Rolf Toven. Ikke dommerkurs i 2010, se på behovet i 2011. Tinget i 2010 tar en del
utgifter. Opplest og vedtatt budsjett.
Pkt. 9 i sakslisten: Valg av styre, kontroll- og valgkomité
Valgene fikk slik utfall:
Styret
Leder:
Helge Kristiansen
Sunndal PK
(gjenvalg)
Nestleder:
Svein Krakeli
Eide og Fræna Pk (gjenvalg)
Styremedlem: Rolf Toven
Nesset PK
(valgt for 2 år)
Styremedlem: Tore Nørbech
Kristiansund Pk
(valgt for 2 år)
Styremedlem: Elin Høstmark
Molde Pk
(ikke på valg)
Styremedlem: Johan Fagerheim
Åndalsnes Pk
(ikke på valg)
Varamedlem:
Are Skotnes
Fannefjord PK
(valgt for 2 år)
Varamedlem:
Gert Hildrestrand
Vestnes PK
(valgt for 2 år)
Varamedlem:
Olga Pavlova
Molde P.K
(ikke på valg)
Varamedlem:
Torbjørn Nerland
Fannefjord Pk
(ikke på valg)
Kontrollkomité:
Medlem
Ole Fiva
Åndalsnes PK
Medlem
Torvald Storsten
Vestnes PK
Varamedlem
Steinar Staurset
Fannefjord Pk
Varamedlem
Jon Arne Brekken
Sunndal Pk
Valgkomité:
Medlem:
Jon Arne Brekken
Sunndal Pk
Medlem:
Johan Fagerheim
Åndalsnes Pk/Kretsstyret
Medlem:
Are Skotnes
Fannefjord Pk
Varamedlem:
Torbjørn Nerland
Fannefjord Pk
Pkt. 10 i sakslisten: Velge utsendinger til Skyttertinget:
Etter medlemstallet kan kretsen sende 4 representanter til tinget, derav en lagsrepresentant
utenom styret. Odd Hellevik sa seg villig til å stille som lagsrepresentant og ble valgt. Styret
ble gitt fullmakt til å utpeke de tre øvrige. Hvilke styremedlemmer som drar vedtas på første
styremøte. Dirigent fastslo at referent/sekretær i styret burde reiser pga krav om
representasjon fra begge kjønn.
Pkt. 11 i sakslisten: Tilsette autorisert revisor:
Valgt ble revisor Odd E. Futsæter fra Nordmøre Revisjon Kristiansund.

Pkt. 12 i sakslisten: Bestemme sted for neste års ting:
Molde ble vedtatt. Forslag på tribunebygget, som blir rimeligere enn hotell. Tas opp til
vurdering.
Pkt. 13 i sakslisten: Utdeling av medaljer og pokaler:
Odd Hellevik delte ut KM-medaljer. Vandrepokal grovfelt: Helge Kristiansen får den til odel
og eie. Jon A. Brekken får vandrepokal til odel og eie i luft. I silhuett får Atle Eikrem et napp
til og det samme gjør Jon A. Brekken i standard. I finpistol får Rolf Toven et napp og i
grovpistol får Jon A. Brekken et napp.
Møtet ble avsluttet.
Elin Høstmark
Referent
Bemerkninger til referat sendes kretsstyret innen 1. april 2010.

