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Referat årsting 2014 Møre og Romsdal skytterkrets 
 
Sted og tid: Molde, stadionbygget, lørdag 15. februar 2014. 
 
Saker: 
1. Godkjenning av saksliste. Godkjent. 
 
2. Valg av dirigent og referent: hhv. Helge Kristiansen og Elin Høstmark foreslått og 
valgt. 
 
3. Godkjenning av fremmøtte representanter. Opplest. 19 stemmeberettigede. 
Godkjent. 
 
4. Behandle årsberetning. Helge K. gikk gjennom styrets sammensetning. 
Enstemmig godkjent. Årsberetning pistol; Helge K. leste. Ingenting nytt mht 
kretsrekorder. Merknad: Pål Hembre kan sette opp side med skyttere og aktiviteter. 
Enstemmig godkjent. Resultater NM, MNM og KM godkjent. En merknad fra Rolf T. 
om manglende res. fra Sykkylven. Kretscup-res. godkjent, merknad Per Haugnes 
skyter for Kr.sund. Årsberetning rifle; ingen aktivitet, godkjent. Årsberetning fra 
utdanningskontakt Jarle B., nevnte bl.a. Scat; et tilbud til klubbene som vil koste litt, 
ellers litt lite som har skjedd mht ungdommer, trenerutdannelsen er endret, mer 
praktiske kurs nå. Beretning godkjent. 
 
5. Regnskap for 2013. Rolf T. gikk gjennom. Velstand og overskudd. Merknad fra 
representant i Vigra/Valderøy om at renteinntekten er for dårlig. Rolf kommenterte at 
midlene kan flyttes til annen konto med bedre renter. Regnskapet enstemmig 
godkjent. 
 
6. Innkomne forslag. Kun ett forslag fra styret om ny kretslov i hht. den lovnorm for 
særkretsen og regioner som kom i 2011. Rune Sjåholm fra Idrettskretsen anbefalte 
at man godkjente dette. Representant fra Vigra/Valderøy mente det var "tåpelig å ta 
opp dette fordi man ikke kunne la være å godkjenne det". Repr. fra Vestnes pk 
påpekte at dette skal opp til avstemning uansett hvor trivielt det er, i henhold til 
regelverk, samtidig som han påpekte at pistolklubber er i en særstilling mht at en har 
med våpen å gjøre. Helge K. kommenterte at Sunndal pk utpeker ansvarlige for 
våpen i samarbeid med politiet. Svein K. kommenterte at det er ting på gang i 
forbundstinget og fagkomite mht sanksjoner mot folk som ikke oppfører seg i en 
pistolklubb. Enstemmig godkjent lov. 
 
7. Fastsette kontingent for neste år. Gert A. Hildrestrand fra Vestnes pk foreslo å 
øke med kroner 50, da han mener kretsen trenger noen tusen ekstra og at dette var 
bestemt tidligere. Rolf T. kommenterte at det ikke var noe formelt vedtak om det. 
Steinar Staurset sa han ikke så noen hensikt i å øke kontingenten, da kretsen går 
med overskudd. Diskusjon rundt dette. Avstemning om å øke eller beholde som i dag 
resulterte i 9 stemmer for, og 9 imot (1 blank). Kontingenten beholdes dermed som i 
dag, i følge regelverk. 



 

 

 
Pause og pizza.  
 
Rune Sjåholm fra Norges Idrettsforbund (organisasjonsleder i Møre og Romsdal 
idrettskrets) presenterte norsk idrett, opplyste om idrettskretstinget 26. april, sa litt om 
kampfiksing, ungdomsløftet, "Møteplassen" 25. og 26. april, og Klubb Admin, nevnte 
så at det kan bli færre idrettskretser hvis fylkeskommunen legges ned, fortalte om 
"Min idrett" hvor en kan styre sitt medlemskap, med kommentar fra Gert A. 
Hildrestrand at dette ikke fungerer, Sjåholm kommenterte at det kommer til å bli bra. 
Sjåholm påpekte så viktigheten av frivilligheten i idretten. 
 
8. Vedta budsjett for 2014, ved Rolf T. Enstemmig godkjent. 
 
9. Valg, valgkomiteens forslag (gjenvalg på samtlige poster) lagt fram. Enstemmig 
valgt. 
 
Nytt styre i 2014: 
Leder: Helge Kristiansen 
Nestleder: Svein Krakeli 
Styremedlem: Rolf Toven 
Styremedlem: Sigbjørn Bredesen 
Styremedlem: Elin A. Høstmark (var ikke på valg) 
Styremedlem: Hilde A. Sæter (var ikke på valg) 
Varamedlem: Are Skotnes 
Varamedlem: Gert Hildrestrand 
Varamedlem: Olga Pavlova (var ikke på valg) 
Varamedlem: Egil Rød (var ikke på valg) 
 
Kontrollkomité: 
Medlem: Steinar Staurset 
Medlem: Torkild Hauge 
Varamedlem: Torvald Storsten 
Varamedlem: Ole Fiva 
 
Valgkomité: 
Medlem: Jon Arne Brekken 
Medlem: Johan Fagerheim 
Medlem: Olaf Isaksen 
Varamedlem: Bjørn Egil Larsen 
 
10. Tilsetting av autorisert revisor. Odd E. Futsæter valgt. 
 
11. Bestemme sted for neste årsting. Molde ble valgt. 
 
12. Utdeling av premier, ved Rolf T.  
Årstinget ble avsluttet. 
 
Referent: 
Elin A. Høstmark 


