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Horten og Omegn Pistolklubb

Årsmøte 2017
Bakkenteigen, 22.03.2017 kl 1800

Dagsorden, Årsmøte 2017
1) Godkjenne de fremmøtte representantene.
2) Godkjenne innkalling og dagsorden.
3) Velge møteleder, referent, to representanter til å underskrive protokollen, samt tellekorps.
4) Årsmeldinger 2016.
5) Behandle regnskap for klubben i revidert stand.
6) Behandle innkomne forslag og saker.
7) Fastsette kontingent.
8) Valg, valgkomiteens innstillinger.
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4. Årsmeldinger 2016
Styret
Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Roger Feed
Nestleder:
Eirik Todal
Kasserer:
Kjetil Hansen
Styremedlem:
Kåre Angvik
Styremedlem:
Eve Therese Markusson
Varamedlem:
Jan Kolderup
Varamedlem:
Anders Osmundsen
Det er i løpet av året avholdt månedlige styremøter.
Klubben feiret 60-års jubileum i Horten Turns lokaler med bespisning, premieutdelinger og godt humør.
Godt oppmøte på 17. Mai, vi var en stor gruppe som gikk i borgertoget. Vi har tatt i bruk klubbadmin som
medlems-database. Alle medlemmer er innført i dette registeret, og må selv vedlikeholde sin kontaktinfo
via minidrett.no. Klubben har sendt flere medlemmer på dommerkurs og trenerkurs, og har nå godkjente
NSF-dommere og nivå 1 på trenersiden.
Det jobbes fortsatt intenst mot ny, egen utebane. Vi ser på flere områder, med deponi 1 ved Kopstad
som det mest aktuelle området for oss, og vi er i dialog med grunneier som er positiv til forhandlinger,
kommune og jernbaneverket.
Kåre Angvik er styremedlem i Vestfold Skytterkrets, og HOPK har stilt med 3 representanter på kretsens
årsmøte.
HOPK har pr i dag 244 medlemmer.
Styret

4. Årsmeldinger 2016
Feltgruppa
2016 var året vi begynte å arrangere åpne stevner igjen.
Etter planen skulle vi avholdt et regulært feltstevne med Holmestrand PK, men pga.
store problemer med å få Holmestrand i gang med planlegging ble det nedskalert til et Norgesfeltstevne.
Dette ble avholdt på Eplerød 17/9 med 98 starter. Det har også blitt avholdt enkle «hulefelt» stevner og
et lite feltstevne på Lendsberg.
Vi har en liten gruppe skyttere som reiser rundt på åpne stevner på østlandet. Her er det flere som
hevder seg godt og tar medaljer fra kretsmesterskap og distriktsmesterskap.
Når det gjelder deltagelse i åpne stevner er det ønskelig at flere fra klubben deltar. Felt er gøy!
For feltgruppa
Espen Markusson

Bilder fra Norgesfelt som vi arrangerte sammen med Holmestrand PK på Eplerød.
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4. Årsmeldinger 2016
DSSN-gruppa
I 2016 har vi sendt Espen Markusson på RO-kurs. Det har vært avholdt 2 åpne stevner i hula med
skyttere helt fra Son, Ringerike og Larvik. Ellers har vi noen få skyttere som reiser rundt på åpne
stevner. Dssn-gruppa har hatt litt laber aktivitet de siste årene, men det ser ut som om det er i ferd
med å snu. Vi har fått nye medlemmer som har vært aktive skyttere i andre klubber. I 2017 har vi
avholdt et godkjenningskurs og et åpent stevne, og et samarbeid mellom vestfoldklubbene for å få
opp aktiviteten i fylket er på gang. 2017 ser ut til å bli et godt år for dssn-skyting i Horten og Vestfold.
For Dssn-gruppa
Espen Markusson

Trangt om plassen under godkjenningsmatch i dynamisk sportsskyting for Horten og Tønsberg i Hula. En fin level 2
match var satt opp for de påmeldte.

4. Årsmeldinger 2016
Juniorgruppa
Totalt har vi 13-14 juniorer, som ofte møter regelmessig på trening.
Ny juniortrener m/trenerkurs - Bård Kirkeng
Sommeravslutning på Lensberg hvor juniorene bla fikk prøve rifle.
Juleavslutning i Hula med pizza og moroskyting.
Flere juniorer har deltatt på utenbysstevner.
Flere Juniorer har deltatt på interne klubbstevner.
Nesten alle juniorer har betalt for fri ammo og medlemskap.
Populært besøk av Christer Magnusson, professor og tidligere junior landslagstrener.
Juniorgruppa fikk innlegg hos Norsk Skytterforbund (skyting.no)
Hilsen
Juniorgruppa

Godt oppmøte i Hula når vi hadde tidligere
landslagstrener Christer Magnusson på besøk.

Juleavslutning i hula
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4. Årsmeldinger 2016
NAIS, VM, Standardpistol
Som vanlig ble det arrangert mer eller mindre månedlige klubbstevner i NAIS i hula. Vi hadde ifjor ca 70
startende totalt i våre klubbstevner og i tillegg var det ganske mange av oss som reiste rundt i fylket og deltok
i den Vestfoldcupen som ble startet ifjor. Regelen her er at man må delta i fire stevner i tre klubber for å være
med i sammenlagtpremieringen. Her fikk vi 2. plass med Espen Markusson og 3. med Knut E. Bratli.
NAIS er en forkortelse for Norsk avdeling av den Internasjonale Skytterunion og programmet består av: 5
prøveskudd på 150 sekunder, to tellende serier a 5 skudd på 150 sek. to duellserier, en serie på 20 sekunder
og avslutter med en serie på 10 sekund. Alt skytes på den internasjonale duellskiven. Et variert program som
de fleste synes er en fin variasjon i treningen.
I tillegg skytes det en serie klubbstevner med de mer tradisjonelle programmene. VM programmet fin og grov
samt Standardpistol.
Dette framgår av terminlisten som legges ut på klubbens nettside www.hopk.no og på Facebooksiden til hopk.
Dette er en side hvor det meste av informasjon blir lagt ut og som jeg synes at de fleste bør melde seg inn for
lettere å ha tilgang på hva som skjer i klubben.
Hilsen Kåre Angvik

NAIS-stevne siste torsdag i hver måned har blitt godt mottatt. Fin/Grov annenhver måned.
Godt oppmøte på NAIS-vestfoldcup.

4. Årsmeldinger 2016
Metallsilhuett
Ingen klubbstevner/aktivitet avholdt i 2016.
-se luftpistol.

Luftpistol
3 Des 2016, skjøt Frida Eskerud Bech, NM metallsilhuett luft pistol stående for
HOPK og tok 1.plass klasse B i regi av Norsk Metallsilhuett Forbund.
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4. Årsmeldinger 2016
Hula / dugnader
2016 har vært et år med litt utfordringer, og det har blitt gjort mange utbedringer.
Venderanlegget på 25m har fortsatt nødløsning med tanke på å kjøre programmer på anlegget.
Dette skal vi jobbe videre med å få utbedret.
Det har blitt jobbet mye med lyddemping, og ny sluse inn til 15-meter banen. Noe som har redusert
lydnivået inne i pauserommet.
Har hatt problemer med ekstremt mye fukt i sommer/høst, som førte til jordfeil og viftestans. Det ble
kjøpt inn avfuktere som står og går kontinuerlig. Ventilasjonsanlegget er planlagt utbedret, og det
jobbes med å hente inn priser. Stor dugnad i desember, hvor vi ryddet kraftig på 25m banen. Fikk
satt opp lagerhyller, skiftet lameller bak blinkene, snekret skivestativer mm.
Flere hengerlass med bildekk har blitt byttet ut på 15m banen.
Det forventes at alle deltar på dugnadene vi har i hula, alt utføres på frivillig basis og vi er avhengig
at flere hjelper til hvis vi skal ha en plass å skyte.
Huleansvarlig,
Anders Osmundsen

5. Regnskap 2016
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5. Regnskap 2016

5. Regnskap 2016
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5. Budsjett 2017

6. Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag
Forslag til endring av vedtektenes paragraf 4:
Kontigenten er 3-delt og består av klubbkontigent, kretskontigent og forbundskontigent
Kontingenten betales forskuddsvis og klubbkontigenten fastsettes hvert år av årsmøtet. Forandring av
klubbkontingenten gjelder ikke før året etter da giroene sendes ut j januar og årsmøtet er senere. Medlemmer
under 19 år og over 65 betaler en lavere klubbkontingent. Æresmedlemmer, lagets leder og kasserer betaler
ikke kontingent. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret slettes som medlem i klubben. Slettes et medlem, kan det ikke tas opp igjen
før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har adgang til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. Årsaken må
dokumenteres. Ved hvert års begynnelse skal styret gi Politiet melding om de personer som i løpet av foregående år har meldt seg ut av klubben, eller ikke har betalt medlemskontingent, og derfor ikke
kan anses som medlem.
Dette vil gjøre det tydeligere for medlemmene hvor mye man faktisk betaler til klubb, krets og forbund. Det vil samtidig gjøre at vi slipper å endre kontigenten hvis krets/forbund setter opp sin del, da den
vil være i tillegg til klubbkontigenten.
Samtidig ser jeg at det ikke står noe om «familiemedlemskap» i vedtektene. Dette burde komme inn på samme måte som junior og over 65år.

Espen Markusson
Styrets innstilling:
Styret innstiller at vedtekten står uendret i denne saken.
Forklaring:
Styret mener intensjonen i dette forslaget er godt, men vi ser at det i praksis gjør faktureringen litt mer
komplisert. Bla fordi vi ikke betaler forbundskontigent for juniorer. Vi har nylig gått over til nytt medlemssystem
og fakturerer på en ny måte. Dette forslaget bør vurderes på nytt når vi blir bedre kjent med klubbadmin.
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6. Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag
a. Eget budsjett til juniorgruppa
b. Trener 2 kurs
c. Nybegynnerkurs m/sikkerhetskurs over seks søndager (Bård og Kåre arrangerer)
Juniorgruppa
Styrets Innstilling:
Styret støtter intensjonen, men anser ikke dette som en årsmøtesak og ber om at det ikke
gjøres noe vedtak i denne saken.
Forklaring:
Forslaget er ivaretatt i styrets budsjett for 2017 ved at
a) Juniorgruppa er avsett 4000,- i inneværende års budsjett. Husk god bokføring.
b) Trener 2 kurs vil bli tilbudt de som ønsker dette.
c) Styret er positivt innstilt på denne ideen, og mener Bård og Kåre kan iverksette dette.

6. Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag
Medlemmer i andre klubber betaler kun sjølve medlemsavgiften slik at man slipper å betale krets og
forbundsavgifter flere ganger.
Mvh
Ben Håkon Mølbach

Styrets Innstilling:
Dette sees i sammenheng og behandles sammen med styrets eget forslag om innføring av
sidemedlemskap.
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6. Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag
Vi innfører sidemedlemskap fra og med 2018. Dvs de som er hovedmedlem i andre klubber kan
melde seg inn som sidemedlem i HOPK. Deres kontingent vil da være lik HOPK sin kontingent –
(minus) krets og forbundskontingent. De vil også registreres som sidemedlemmer i vårt
medlemsregister slik at når vi rapporterer våre medlemstall til krets og forbund så rapporterer vi uten
disse medlemmene.
Foreslått på bakgrunn av ønsker fra medlemmer som er med i flere klubber.
Styret

6. Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag
Vedtekter
§5
Vi tolker "Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene." i paragraf 5
Årsmøte til å bety "direkte til medlemmene med epost, sms og oppslag i hula og i egnede fora" og vil
heretter ikke sende ut brev og giro til alle medlemmene. (Sparer i snitt 7000,- pr år i post.)
Styret
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6. Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag
Vedtekter
§4
"Medlemmer under 19 år og over 65 betaler en lavere kontingent." endres til "Juniormedlemmer,
studentmedlemmer, familiemedlemmer og honørmedlemmer betaler en lavere kontingent.»
Styret

6. Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag
Vedtekter
§5
"Der vil valgkomiteens forslag og andre forslag til årsmøtet ligge." endres til "Der vil valgkomiteens forslag
og andre forslag med styretsinstilling til årsmøtet ligge, sammen med styrets egne forslag.»
Styret
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6. Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag
For å få flere til å stille på dugnadene foreslår jeg følgende.
Medlemskontigenten økes med foreksempel 400,- i året, for hver dugnad man stiller opp på får man trukket
fra 150,- (max 300,-) og for å stå på vaktlista får man trukket fra 100,- totalt max fratrekk på neste års
kontigent vil da bli 400,Praktisk løsning på dette kan være at dugnadsansvarlig har en egen bok(medlemsliste) hvor
dugnadsdeltagerene registreres.
De som av Helsemessige grunner ikke har mulighet til å delta på dugnad kan kontakte styret for å avtale
andre ting de kan hjelpe til med eller søke fritak
Jørgen Feed
Styrets Innstilling:
Det er kommet flere forslag som går på det samme, styret ber om at vi ser disse i sammenheng.

6. Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag
Forslag til justering av årsavgift HoPK.
Det noteres at frivilligheten i klubben er dalende i forbindelse med vakter, dugnader og lignende. Det er en
kjerne frivillige, samt en kjerne som helst bare vil være innom å skyte og betale for dette.
Dette kan oppfattes som splittende, og for å unngå at dette blir en utfordring foreslår jeg at årsavgift dobles
fra dagens 800,- til kroner 1600,- for ordinært medlem.
Som en direkte følge av dette foreslår jeg at for medlemmer som stiller opp på minimum to (2) frivillige
aktiviteter (Det være seg vakt i hula, dugnad, dommer ved stevne, trenervirksomhet etc.) betaler halv
årsavgift.
På denne måten har alle mulighet til å bidra på den ene eller andre måten, ekstra inntjening på årsavgift vil
selvfølgelig brukes på å oppgradere hulen kontinuerlig, og kan for eksempel brukes på elektrikker eller
snekker ved behov.
Nikolai Øvrevold
Styrets innstilling:
Det er kommet flere forslag som går på det samme, styret ber om at vi ser disse i sammenheng.
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6. Innkomne forslag til årsmøtet
Oppsummering av forslag vedrørende dugnadsrelatert koningenthevning/rabatt
NIF gjør det umulig å ilegge gebyrer eller «straff» for ikke å stille på dugnader osv slik vi leser NIF sine
lover og rettningslinjer. Det er som forslagstillerne påpeker en mer eller mindre fast gjeng som stiller på
dugnader som gjør at vi alle får anledning til å drive vår hobby/idrett. Det er også enkelte som ikke kan ta
seg tid til å stille opp, og som ikke har vært negative til å betale litt ekstra for å slippe dårlig samvittighet for
å ikke stille opp. Den eneste måten klubben kan imøtekomme å gi de som ønsker å slippe dugnad
mulighet til å betale seg ut av forpliktelsen eller belønne de som stiller opp er i form av varianter av de
ovenstående forslagene.
Styret og ansvarlige i hula har truffet noen tiltak i år for å bidra til å øke motivasjonen for å delta. Dugnader
står i terminlista og alle forventes å stille opp på minst en i løpet av året. Dugnadsansvarlig vil føre lister
over hvem som stiller opp for felleskapet, slik at vi kan gjøre litt stas på de på neste årsmøte.
Styret
Styrets innstilling:
Styret er positive til forslagene, men foreslår at de utsettes til neste år pga forslag om en generell økning av
kontingent og andre tiltak som er igangsatt for å øke deltagelse på dugnader mm.

6. Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag
§4 endres som følgende:
«Æresmedlemmer, lagets leder og kasserer betaler ikke kontingent.» endres til
«Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, alle styrets medlemmer betaler honnørkontingent.»
Forklaring
Vi foreslår at alle styremedlemmer og varamedlemmer betaler Honnør kontingent. I dag er det bare
kasserer og leder som har rabatt ordning på kontingent. Disse betaler i dag ikke kontingent. Vi foreslår
at disse istedet betaler honnør som resten av styret. Alle styrets medlemmer og varamedlemmer vil få
konkrete arbeidsoppgaver oppgaver som tar tid og innsats. Det er ikke lett å få folk til å stille opp til
frivillige verv, derfor vil det være en hyggelig symbolsk annerkjennelse om de får rabatt på sin
kontingent.
Styret

14.03.2017

7. Fastsette kontigent
Forklaring
Vi bør sette opp kontingenten. Klubben får 110,- i kontingent fra nesten halvparten av våre medlemmer
etter at krets og forbundskontigent er trukket i fra. Vi ser oss derfor nødt til å øke klubb kontingenten for
honnør, familie, mm. Krets og forbundskontigent for neste år ser ut til å bli ca 400,- .
Vi bør også øke ordinær klubb kontingent. HOPK har behov for betydelige oppgraderinger i hula og
trenger ny utebane, fortrinnsvis å selv eie ny utebane.
Klubb kontingenten har stått uendret en del år, og styret vurderer at det er på tide å sette den opp.
Med dette forslaget anser styret det som usannsynlig at det blir nødvendig å endre kontingenten igjen
de nærmeste årene.
Det er mulig dersom medlemmene ønsker det, å gjøre forsøk med halvårlig kontingentinnkreving.
Styret
Styrets forslag:
Kontigent blir fastsatt ihht til forslag til endring.
Ordinært medlem 1200,- pr år.
Rabattert medlem 800,- pr år (gjelder student, junior, familie og honnør).

8. Valg

LEDER:
NESTL/SEKRETÆR:
KASSERER:
STYREMEDLEM:
STYREMEDLEM:
VARA/STYRET:
VARA/STYRET:
HEDERSKOMMITE:
VALGKOMITE:
VALGKOMITE:
VALGKOMITE:
VALGKOMITE:
VALGKOMITE:
WEBANSVARLIG:
REVISOR:
REVISOR:
REVISOR/VARA
VM-STEVNE:
VM-STEVNE:
STANDARDSTEVNE:
STANDARDSTEVNE:
FELTSTEVNE:
FELTSTEVNE:
DYNAMISK:
DYNAMISK:
DYNAMISK:
METALLSILUETT:
METALLSILUETT:
NAISSTEVNE
NAISSTEVNE
KURSANSVARLIG:
KURSANSVARLIG:
VAKTMESTER I HULA:
VAKTMESTER I HULA:
Ungdomsgruppe:
Ungdomsgruppe:

Roger Feed
Eirik Todal
Jostein Hassel
Kåre Angvik
Eve Markusson
Anders Osmundsen
Jan Kolderup
Jack Vedvik
Erik Sivertsen
Ola Nilsson
Bård Kirkeeng
Reidar Berg
Espen Markusson
Ivar Bredesen
Magnus Gjekstad
Reidar Berg
Erik Henriksen
Anders Osmundsen
Lars Angvik
Kåre Angvik
Leif Pettersen
Knut Bratli
Espen Markusson
Espen Markusson
Erik Sivertsen
Ivar Bredesen
Anders Osmundsen
Bård Kirkeeng
Kåre Angvik
Knut Bratli
Roger Feed
Ola Nilsson
Iver Caspersen
Thomas Løvold
Kåre Angvik
Jørgen Feed

ANTALL ÅR:
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Takk for oppmøtet

Årsfest på Peppes Pizza Lørdag 25.03 kl 18.00

