
Sakliste med saksdokumenter for årsmøte i Kragerø og Drangedal pistolklubb 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 27.2.2022.

Årsmøtet avholdes den 29.3.2022 klokka 18:00 ved klubbhuset på Lyngdalsmyra i Sannidal.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e) 
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Behandle lagets årsberetning
Sak 8: Behandle lagets regnskap og kontrollutvalgets beretning
Sak 9:  Behandle innkomne forslag og saker

9a) Ny lov basert på gjeldene lovnorm

9b) «Styret ønsker og gi en kompensasjon til styreleder og kasserer på en sum på 
10.000,- hver for arbeid som har med denne stillingen og gjøre. Styreleder og kasserer
har mye arbeid med dette å gjøre. 
Grunnet øket arbeidsmengde og krav så ønsker styret dette forslaget. Dette er for å
dekke noe av private utgifter og gjøre.

Styreleder – 10.000,-
Nestleder – 0,-
Kasserer – 10.000,-
Sekretær – 0,-
Styremedlemmer – 0,-
Varamedlemmer – 0,-»

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og avgifter for 2023
Sak 11: Behandle lagets organisasjonsplan
Sak 12: Valg

Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Lagets årsberetning 
- Lagets regnskap m/noter og kontrollutvalgets beretning
- Sak 9a: Forslag til ny lov
- Innkomne forslag – denne saksliste
- Styrets forslag til kontingent og avgifter for 2023
- Lagets organisasjonsplan
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til valgkomité

Med vennlig hilsen
Styret i KDPK 



Årsmelding 2021

Styret i KDPK

Styre har bestått av:
Formann: Per Halvorsen
Nestformann: Kjell Stian Løyte
Sekretær: Benjamin Bosvik Halvorsen
Kasserer: Steinar Våsjø
Styremedlem: Joacim Jensen

Jørn Kjellemyr
Emilka Mercedes Kristoffersen

Det har siden forrige ordinære årsmøtet vært avholdt 4 styremøter. Vi hadde pr 01.03.2022 
151 medlem, 12 juniormedlemmer og 31 seniormedlemmer. Av disse er det 4 handicapp 
medlemmer. Det har vært en nedgang siden fjors årets årsmøtet, men vi har hatt et jevnt tilsig
av nye medlemmer, men samtidig har en del også forvunnet. Etter at styret gikk igjennom 
medlems registeret i fjord, så slettet styret mange medlemmer som ikke hadde betalt 
kontingent over lengre periode.
I fjord ble det ikke avholdt noen stevner, grunnet av covid-19 pandemien. Det var heller ikke 
prioritert på dugnader. Det ble reparert noe på banen i fjord utenom dugnad. Veien over RC-
banen er nå på plass, noe som var målet i fjord.
Den økonomiske situasjonen i klubben er bra. Vi har fortiden 63 spillere fra Norsk Tipping 
som bidrar til grasrotandelen, og dette gir oss 2533,50,- pr måned i 2021. I 2020 var dette 
tallet rundt 2431,50,- pr måned. 
Adgang systemet vårt har også hatt mye trøbbel i 2021. Mye av registreringer har forsvunnet 
og i perioder vært nede, noe vi holder på med og finne en løsning. I 2021 var det til sammen 
1644 registreringer. Et ble i fjord avholdt (4) sikkerhetskurs for nye medlemmer.
Året 2021 var et aktivt år innen klubbens svartkruttmedlemmer. Det ble skutt hver Torsdag 
året igjennom med godt oppmøte. Det ble skutt heller uformelle stevner den siste Torsdagen 
hver mnd med varierende deltagelse.
Klubben har 25 medlemmer i Norsk Svartkrutt Union som har vært relativt stabilt 
sammenlignet med 2020.
I August fikk klubben besøk av Oddvar Deberitz og Sondre Nordhagen som er blant landets 
beste skyttere innen denne grenen som var med på et av klubbens interne stevner. Kiosk og 
ammunisjons salg har økt litt og KDPK har gått til innkjøp av mere ammunisjon siden salget 
har økt ved ammunisjons salg. 
Det ønskes mer aktivitet i klubben fremover med stevner, og det er planlagt et jubileum 
stevnet som skal gjennomføres i løpet av året. Mer informasjon vill senere komme.
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LOV FOR KRAGERØ OG DRANGEDAL PISTOLKLUBB
Stiftet 28.4.1971
Sist endret 12.3.2022

BASERT PÅ LOVNORM FOR IDRETTSLAG
Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021.

§ 1       Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet.

§ 2       Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av Norges Skytterforbund.  For regler om idrettslagets plikt til å 
være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).

(3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Vestfold og Telemarks Idrettskrets 
(VTIK) og Kragerøs Idrettsråd. 

(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

(5) For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk 
og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3       Medlemmer

 For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov 
§§ 10-4 og 10-6.

 For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, 
gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende
regler.

§ 4       Kjønnsfordeling

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i 
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-1


§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-
5, 2-6 og 2-7. 

§ 6       Inhabilitet

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.  

§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-
9.

§ 8     Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10. 

§ 9     Regnskap og revisjon mv. 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14. 

§ 10     Årsmøtet

 Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen 
utgangen av mars måned. 

 Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og 
NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.  

 Årsmøtets oppgaver:

 Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 Velge dirigent(er) 
 Velge protokollfører(e)
 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 Godkjenne forretningsorden
 Godkjenne innkallingen
 Godkjenne saklisten
 Behandle idrettslagets årsberetning
 Behandle 

o idrettslagets regnskap
o styrets økonomiske beretning
o kontrollutvalgets beretning 
o eventuell beretning fra engasjert revisor

 Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
 Fastsette 

o medlemskontingent på minst kr 50

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-13
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5


o eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette 
treningsavgifter

 Vedta idrettslagets budsjett
 Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 Velge:

o Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
o Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
o Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene

o Valgkomité med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
o Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 
varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21. 

 For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs 
lov 
§ 2-19. 

§ 11     Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget 
utad. 

(2) Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse 
beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet 
hører under styret. Styret skal sørge for:
 at idrettslagets formål ivaretas
 forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
 at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk

og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak 
 registrere opplysninger iht. § 3 (2)
 at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget 

organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
 at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget 

organiserer barneidrett

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-22
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21


(4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller 
enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede 
organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter. 

(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av 
styrets medlemmer forlanger det.

§ 12 Kontrollutvalg og valgkomité

(1) For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.

(2) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. 

§ 13 Grupper

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og 
hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med 
årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. 
Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2).

(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, 
har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. 
Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter 
fullmakt fra årsmøtet. 

b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer 
gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til 
gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av 
styret eller årsmøtet.  

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet 
av årsmøtet.

d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av
fullmakt gitt av årsmøtet eller styret. 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller 
på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

§ 14     Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

 § 15     Oppløsning, utmelding mv.

• Idrettslaget kan vedta oppløsning: 
• ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12


• ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 
etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 
måneder senere.

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget 
skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets 
årsmøte behandler forslag om oppløsning. 

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av 
idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og
nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av 
årsmøtet.

 
(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-

2  .   

(4) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler 
opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle 
et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, 
tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent 
av Idrettsstyret. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-2


Til Årsmøte i KDPK 2022

Fastsettelse av kontingent for 2023

Styret foreslår å opprettholde kontingenten som før, dvs:

Junior medlem – frem til 21 år: kr 50,- pr år.

Ordinær medlem – fra 21 år til 66 år: kr 1250,- pr år.

Senior medlem fra 67 år og oppover: kr 550,- pr år.

Husstandsmedlem: kr 425,- pr år. (Junior husstand kr 50,-).

Svartkrutt medlem: kr200,- pr år.

Sikkerhetskurs m/innmelding: kr500,- 



Til Årsmøte i KDPK 2022

Organisasjonsplan for Kragerø og Drangedal pistolklubb

Organisasjonsplan: 
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges skytterforbund (NSF). 
Klubben har en undergruppe tilknyttet Norsk svartkruttunion (NSU). 
Gruppens leder har møte-, tale- og forslagsrett på klubbens styremøter. 



Til Årsmøte i KDPK 2022
___________________________________________________________________________
Valgkomiteens innstilling:
Leder/formann: Per Halvorsen - Gjenvalg for 1 år.
Nestleder: Henrik Andre Bergby Norum – Ny for 2 år.
Sekretær: Hans Olav Holtane Tisjø – Ny for 2 år.
Kasserer: Steinar Våsjø - Gjenvalg for 2 år.
Styremedlem: Joacim Jensen - Gjenvalg for 2 år.
Styremedlem: Benjamin Bosvik Halvorsen - Ny for 2 år.
Vara: Jørn Reidar Kjellemyr – Ikke på valg.
Vara: Emilka Mercedes Kristoffersen – Ikke på valg.

Etter denne innstillingen ble lagt frem for styret i forkant av årsmøtet, kom det frem at det 
er missforståelser om hvem som er på valg og hvem som ikke er på valg. Det har vært 
vanskelig for valgkomiteen å finne opplysninger om dette i referater/protokoller.
Valgkomiteen har nå fått opplysninger om at innstillingen er grei, bortsett ifra
sekretærvervet. Dette ønsker sittende sekretær å fortsette i. Valgkomiteen ber årsmøte om 
å styrke sekretærvervet til 2 personer med bakgrunn i stor arbeidsmengde og at det 
forventes å øke mer når byggesøknad, bygging og ferdigstillelse av nytt klubbhus.

Da blir innstillingen slik:
Leder/formann: Per Halvorsen
Nestleder: Henrik Andre Bergby Norum
Sekretær: Benjamin Bosvik Halvorsen og Hans Olav Holtane Tisjø.
Kasserer: Steinar Våsjø
Styremedlem: Joacim Jensen
Styremedlem: Benjamin Bosvik Halvorsen
Vara: Jørn Reidar Kjellemyr
Vara: Emilka Mercedes Kristoffersen

Etter årsmøtet må styret gå igjennom hvem som sitter for henholdsvis 1 og 2 år samt når de
forskjellige er på valg.
___________________________________________________________________________
Svartkrutt:
Svartkrutt gruppa har siden sist valg bestått av Per Halvorsen og Kjell Stian Løyte.
Valgkomiteen foreslår gjenvalg på begge to for 2 år.
___________________________________________________________________________
Kontrollutvalg:
Kontrollutvalget har siden sist valg bestått av Atle Wingereid Olsen og Endre Wingereid.
Valgkomiteen foreslår gjenvalg på begge to for 2 år.



Til Årsmøte i KDPK 2022

Kragerø og Drangedal pistolklubbs valgkomite har siden sist valg bestått av følgende:

Leder: Alf Vidar Eckholdt
Hans Olav Holtane Tisjø
Medhjelper: Arne Thomas Markussen
___________________________________________________________________________

Styrets innstilling til valgkomite er som følger:

Gjenvalg Leder: Alf Vidar Eckholdt
Ny Vara: Karl Kristian Eriksen
Gjenvalg Medhjelper: Arne Thomas Markussen


	Organisasjonsplan for Kragerø og Drangedal pistolklubb

