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PROTOKOLL 
 

 
 
 
 
Tid: lørdag 26. mars 2011 kl 12.00 
Sted: Arsvågen kro, Bokn 
Tilstede: 35 delegater (se egen liste med navn til fremmøtte) 
  
Formannen, Ole Kr. Pettersen, ønsket velkommen. Alle fremmøtte delegater hadde 
stemmerett. Det kom merknad om at kretstinget var innkalt for sent. Innkallingen og 
sakslisten ble ellers godkjent. Gjermund Viland ble valgt til referent. Arne Mæland og Anita 
Vilholm ble valgt til å medunderskrive protokollen og som tellekorps. Trygve 
Fynningsland ble valgt til ordstyrer.  
 
Kretstinget æret skyttere som gikk bort i fjor med ett minutts stillhet.   
 
Forretningsorden ble godkjent. Møteleder manet delegatene til å uttrykke seg i korthet. 
 
Det ble påpekt at det var mange feil i dommerlistene. Oppdaterte lister finnes på skyting.no.  
 
Årsmeldingen fra fagutvalg pistol ble gjennomgått. Det oppsto en debatt om føring av 
medlemstall. Det ble enstemmig vedtatt at klubbene må sørge for selv å melde inn 
medlemstallene til kretsen. 
 
Det ble vedtatt frist på en uke til å melde inn feil i resultatlistene. Melding gis Sissel 
Magnussen. Etter at fristen er gått, vil resultatlistene anses som endelige. 
 
Det ble satt forslag om at kretsen slutter å føre liste over lokallagenes vandrepokaler. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Årsmelding fra fagutvalg rifle ble gjennomgått. 
 
Årsmelding fra utdanningsutvalget ble etterlyst. 
 
Årsmeldingen som helhet ble med nevnte merknader enstemmig godkjent. 
 
Kasserer Kristen Robertsen gikk gjennom regnskapet. Det ble gitt anledning til å be om 
utdypninger. Revisor Tore Johannesen leste revisjonsberetningen. Regnskapet ble enstemmig 
godkjent. 



 
Det var to innkomne forslag. Det første om endring av lov for Rogaland Skytterkrets slik at 
styret utvides med en kretssekretær som skal være et ulønnet tillitsverv. Kretssekretæren skal 
holde oversikt over kretsens korrespondanse, og innkalle til styremøter. Stillingen som 
idrettskonsulent faller bort da dennes oppgaver er overført lokallag og styremedlemmer. Det 
ble etter debatten fattet følgende enstemmige vedtak: 

Stillingen som kretssekretær utføres av en valgt representant, som velges av kretstinget 
i en periode på 2 år, og vil inngå i styret på lik linje med de øvrige styremedlemmene. 

 
Det andre innkomne forslaget gjaldt ønske om en presisering i regelverket for hvordan 
klubbene melder inn antall medlemmer det skal betales kontingent til kretsen for. Etter en 
orientering gitt av kasserer om praksis som forslagsstiller fant tilfredsstillende, ble forslaget 
trukket.  
 
Det var ikke innkommet forslag om å heve kontingenten. 
 
Kasserer redegjorde for forslaget til budsjett. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble så holdt valg.  
Til kretsleder ble valgt for to år Thomas Strøm. 
Til sekretær ble valgt for to år Gjermund Viland. 
Til leder fagutvalg pistol ble valgt for to år Sissil Magnussen. 
Til medlem fagutvalg pistol ble valgt for to år Per Rune Magnussen. 
Til leder rifle ble valgt for to år Eivind Schrødahl. 
Til leder utdanning ble valgt for to år Arvid Hagen. 
Til medlem utdanning ble valgt for to år Renate Skarpeide. 
Til leder revisor ble valgt for to år Tore Johannesen. 
Til revisor  ble valgt for to år Arne Mæland. 
Til leder komite for hederstegn ble valgt for tre år Reidar Owe. 
 
Til leder valgkomite ble valgt for to år Gunnar Orthe. 
Til medlemmer valgkomite ble valgt for to år Bjørn Skipstad og Kjell M Haarr. 
 
Alle valg ved akklamasjon. 
 
Møtet ble avsluttet med utdeling av gave til Haldor Hinna. 
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