
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

I 

HOKKSUND PISTOLKLUBB 

Sted: Eiker Lås-service AS Hokksund 

Tid: 19.02.2020 kl 18:00 

Agenda i følge lovverk og klubbens vedtekter 

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokoll
4. Behandling av årsberetninger for 2019
5. Behandling av revidert regnskap for 2019
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette medlemskontingent for 2021
8. Behandle budsjett for 2020
9. Behandle klubbens organisasjonsplan og aktivitet for 2020
10. Valg

Innkommende forslag må være klubben i hende på post@hokksundpistolklubb innen 
05.02.2020. Sakspapirer legges ut på hjemmesiden innen 12.02.2018. 

Vi serverer kaffe og kake. 

Styret i HPK

Hokksund Pistolklubb 



 

          

ÅRSBERETNING 2019 

 

 

 

Klubbens styre har det siste året bestått av: 

 Leder:     Cato Brekke 
 Nestleder:    Bjørn Egil Helgerud 
 Sekretær:    Linda Iren Sørvig 
 Kasserer:    Eva Helen Hansen 
 Sportslig leder:   Bjørn Gjerstad 
 Arrangement og resultat ansvarlig: Linn Merete Aas 

1. Varamedlem:   Øyvind Wulfsberg 
2. Varamedlem:   Kim Inge Haugen 

 Materialforvalter:   Dag Torleif Askim 
 Anleggsmester:   Johan Forsberg 
 Rekrutt- og utdannings ansvarlig: Bente Strandos 
 

Det har siden siste årsmøte vært avholdt 12 styremøter og 1 budsjettmøte. Styrets 

medlemmer har utover dette hatt kontakt per telefon og e-post. I tillegg har styret og 

komitemedlemmer hatt mye kontakt under organisert aktivitet og dugnadsarbeid i klubben. 

Styret har også tatt regi for å få et tettere samarbeid med både Bjff og Eker skytterlag. Det 

har også vært en del møtevirksomhet vedrørende Myrhemoen skiarena. Det har vært viktig 

for styre å ivareta Hpk sine interesser i denne sammenhengen.  Klubbens styre har 

samarbeidet godt. Vi mener å ha ivaretatt medlemmenes tilbud og styrets forpliktelser på en 

tilfredsstillende måte. 

 

Representasjon siden siste årsmøte:  

Bjørn Gjerstad har sittet som leder for idrettsrådet for Øvre Eiker første halvår samt er 

Forbundssekretær i Norges metallsiluettforbund. Han er også NMF sin representant for 

våpenlov og våpenforskrift/utvalg. Kim-Inge Haugen sitter i valgkomiteen i 

metallsiluettforbundet. Cato Brekke og Vegard Forsberg var klubbens deltagere i kretstinget. 

Cato Brekke sitter i valgkomiteen til Øvre Eiker idrettsråd og Buskerud skytterkrets.  

 

 



 

Utover inntekter fra kontingent og overskudd fra stevner, bidrag gjennom idrettens 

organisasjoner og Øvre Eiker Kommune har vi søkte ulike organisasjoner om midler og har 

fått inn gode penger til klubbkassen. Detaljer er å finne i regnskap og budsjett. Vi er som 

klubb registrert i Enhetsregisteret og regnskapet er lagt ut offentlig. Det er god kreditering 

av klubben. 

HPK har det siste året hatt et godt sportslig tilbud til sine medlemmer med organisert trening 

under skyteledelse for rekrutter, onsdager har vært dagen for de erfarne skytterne å være 

på banen, noe konkurranse samt uorganisert trening i de andre grener og øvelser klubben 

har på programmet. Fredagen har vært forbeholdt Dynamisk. Mandagstrening for rekrutter 

har vært et populært tilbud i året som har gått.  Det er jevnt tilsig av nye rekrutter og slutten 

av året har vært hektiske treninger med mange nye rekrutter. Ungdomsgruppen som har 

vært et tilbud hver andre tirsdag har ikke fungert og er nå på prøveprosjekt som en 

tilleggsdag for rekruttskyting. Skytelederne som stiller opp slik at klubben kan drive rekrutt-

trening har gjort en meget god innsats.  

Hagleaktiviteten har økt og det er organisert hagleskyting annenhver søndag. 

SWS - har fått egen celle og planlegger utvidelse i 2020, men fremdeles en vei å gå når det 

gjelder aktivitet og rekrutering.  

Metallsiluett - det er bestilt stålfigurer og det jobbes med anlegg. 

Benkeskyting – Her har vi en vei å gå når det gjelder aktivitet og rekruteringen. 

Svartkruttunion – Det har vært noe aktivitet, men ingen stevner.  

Dynamisk gruppe er meget aktiv og har på kort tid opparbeidet seg et godt rykte i Norge. De 

er godt representert på ulike stevner og VM rifle både deltakere og dommere. I 2019 fikk 

dynamiskgruppen tildelt NM i Open, standard og revolver. Holtefjell Open arrangeres 12 og 

13 september. De har i tillegg utdannet fem nye dommere.  

Anlegget er ellers i bruk både morgen og kveld hele uken. Det er flott. 

 

For 2 år siden så startet Hpk et samarbeid på Njff/Bjff om egne skytedager for elever på 

Eknes ung.skole. I mai 2019 så opprettet Hpk en aktivitetsgruppe vi kalte Ung – Hpk. En 

gruppe som hovedsakelig jobber opp mot de forskjellige ungdomsskolene samt 

spesialskolene i Viken. Vi har hatt 4 vellykkede skolebesøk. Besøkene har bl.a vært omtalt i 

skytternytt nr. 2. I den forbindelse vil vi takke alle skyteledere som har tatt fri fra jobb og stilt 

opp på kort varsel. Ung – Hpk sitt gode renomme har ført til at vi har i tillegg blitt kontaktet 

av bl.a 4H og vg.skoler. 



 

Den samlede frivillige aktiviteten har dette året vært veldig bra. Uten den hadde vi ikke 

kunne utvide tilbudene på en slik måte. Det samme gjelder alle som stiller opp på stevner, 

dugnader osv. Hjertens takk til dere. 

Hokksund Pistolklubb      

Medlemmer pr. 31.12.     

        

       2018 2019   
Nye medl. i 

år 

 Hovedmedlemmer NIF+BS 246 266  20 

 Æresmedlemmer NIF+BS 2 2  0 

 Familiemedlemmer NIF+BS 11 9  -2 

            

 Bi/Sidemedlemmer  45 82  37 

   0-12 år medlemmer  1 1  0 

 13-14 år medlemmer  4 3  -1 

 15-16 år medlemmer  3 2  -1 

 17-20 år medlemmer  6 7  1 

 Medlemmer sent på året  6 11  5 

       324 383   59 

 hvorav:       

 Kvinner:   25 30   

 Menn:   272 320   

 Ungdom:   0 -25 år  27 33   

        

 Betalt til NIF kr 300,- pr. medl. 77700 83100   

 Betalt til BS kr 75,- pr. medl. 19425 20775   

Hokksund pistolklubb har i 2019 vært representert med skyttere på approberte stevner 

lokalt, regionalt og nasjonalt. Nærmere beskrivelse er i sportslig beretning. 

Sportslig beretning 
 

Arrangement: 

3 stevner i NSF Feltpistol. 

8 stevner i NSF Banepistol. 

21 stevner Dynamisk pistol, rifle og minirifle. 

 

Godkjenningskurs siste sesong: 

21 nye rekrutter har bestått NSF sikkerhetskurs. 

23 nye skyttere har bestått godkjenningskurs i Dynamisk skyting. 

Utdanning siden siste årsmøte: 

RO-er i dynamisk, NROI: 5 

 



 

Medaljeplasser i mesterskap: 

Sølv i NM i IPSC Rifle Manual Action til Steinar Svåsand. 

Sølv i NM Finfelt til Vegard Forsberg. 

 

4. plass i NM Finfelt til Heide Hval 

 

Flere utøvere har representert klubben i mesterskap siste år med gode resultater, med blant annet  

2 utøvere til VM i IPSC Rifle. Der kom Per Arne Nilsen på 7. plass i kategori Senior. 

 

Mange av klubbens medlemmer har deltatt i approberte stevner i de grener klubben har på 

programmet og profilert klubben på en positiv måte. 

 

Klubben profileres på sosiale medier har økt. Vi er nå presenter på flere arenaer. Instagram, 

Facebook, og det jobbes med en oppdatering på hjemmesiden. Hpk har vært representert på 

stand på Vestfossen Marken samt Elvefestivalen. Begge stedene er gode profileringsarenaer. 

Elvefestivalen var et samarbeid med Aron Skytterklubb. I evalueringen etter festivalen 

ønsker styret et tettere samarbeid med flere skyteklubber / organisasjoner. Hpk har i tillegg 

økt tilstedeværelsen på ulike arenaer.   

Godt arrangerte stevner sørger også for at HPKs omdømme styrkes. Vi har i 2019 arrangert: 

- Tre store feltstevner som har vært som tradisjonen tilsier i samarbeid med Aron 

Skytterklubb.  

- Banestevner er i året som har gått blitt arrangert slik klubben har for vane.  

- Dynamisk gruppe har i 2019 arrangert 8 level 2 matcher, 12 runder med interncup 

Anlegg 

- Det har blitt opprettet flere celler til dynamisk og SWS.  

- Haglebrakka er ferdigstilt og nå fått påmalt logo. 

- Det er bygget et standplasshus for metallsiluett, PPC og langhold. Det ferdigstilles 

våren 2020. 

- Jobbes med ny vei ned til klubbhuset 

Vanskelig å fremheve enkeltpersoner da det er mange som bidrar langt over det forventede. 

Det er ikke bare skyting som er viktig for at en klubb på denne størrelsen skal driftes. Takk til 

alle som vasker, står i kiosk, er håndverkere på dugnader, funksjonærer og hjelpemannskap. 

Til og med de som rydder kaffekopper eller skifter tørkepapir på do er viktige bidragsytere i 

den store sammenhengen. 

Hokksund Pistolklubb  
9. februar 2020 
Styret 





Årsregnskap for 2019

Hokksund Pistolklubb
3301 HOKKSUND

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning

Utarbeidet av:

Vfs Regnskap  Eva Helene Hansen

Hestehagan 20

3320 VESTFOSSEN

Org.nr. 993578681
Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2019
Hokksund Pistolklubb

2019 2018Note

267 653 150 881Salgsinntekt

37 650 44 628Annen driftsinntekt

347 375 254 775Annen driftsinntekt  medlemskontingent

485 670 241 393Annen driftsinntekt  tilskudd

34 500 24 000Annen driftsinntekt  sikkerhetskurs

34 717 21 626Annen driftsinntekt  mva kompensasjon

1 207 565 737 303Sum driftsinntekter

(28 970) 139 789Beh. endring varer under tilvirkning/ferdig tilvirket

(136 778) (177 039)Varekostnad

(37 160)4, 5 (27 050)Lønnskostnad

(57 641)1 (53 346)Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

(542 159)6 (415 904)Annen driftskostnad

(802 707) (533 550)Sum driftskostnader

404 858 203 754Driftsresultat

352 86Annen renteinntekt

240 242Annen finansinntekt

592 328Sum finansinntekter

(198) (22)Annen rentekostnad

(198) (22)Sum finanskostnader

394 305Netto finans

405 252 204 059Ordinært resultat før skattekostnad

405 252 204 059Ordinært resultat

405 252 204 059Årsresultat

Overføringer

405 252 204 059Annen egenkapital

405 252 204 059Sum



Balanse pr. 31. desember 2019
Hokksund Pistolklubb

2019 2018Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

400 3571 236 708Tomter, bygninger og annen fast eiendom

163 5721 187 814Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.

563 929 424 521Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

400 400Andre fordringer

400 400Sum finansielle anleggsmidler

564 329 424 921Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

214 128 243 097Varer

214 128 243 097Sum varer

Fordringer

3 141 15 193Andre fordringer

3 141 15 193Sum fordringer

570 8212 162 714Bankinnskudd, kontanter og lignende

570 821 162 714Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

788 089 421 004Sum omløpsmidler

1 352 418 845 925Sum eiendeler



Balanse pr. 31. desember 2019
Hokksund Pistolklubb

2019 2018Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

1 215 5673 810 315Annen egenkapital

1 215 567 810 315Sum opptjent egenkapital

1 215 567 810 315Sum egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld

32 451 34 876Leverandørgjeld

104 399 733Annen kortsiktig gjeld

136 850 35 609Sum kortsiktig gjeld

136 850 35 609Sum gjeld

1 352 418 845 925Sum egenkapital og gjeld

Hokksund, 10.02.2020

Cato Brekke
Styrets leder

Bjørn Egil Helgerud
Nestleder

Eva Helene Hansen
Styremedlem

Johan Forsberg
Styremedlem

Bente Strandos
Styremedlem

Bjørn Gjerstad
Styremedlem

Dag Torleif Helgerud Askim
Styremedlem

Linda Iren Sørvig
Styremedlem

Linn Merete Sivertsen Aas
Styremedlem



Noter 2019
Hokksund Pistolklubb

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 
Kontingenten inntektsføres fortløpende med totalt innbetalt beløp fra medlemmene før fratrekk til Norges
Idrettsforbund og Buskerud Krets.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

Medlemmer
Antall betalende medlemmer ved årets slutt var 383

Note 1  Spesifikasjon av varige driftsmidler
Bygninger og

annen
fast eiendom

Driftsløsøre,
inventar o.l Sum

Anskaffelseskost 01.01.2019 446 378 242 424 688 802

Tilgang i året 197 048 0 197 048

Avgang i året 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.2019 643 426 242 424 885 850

Akk. av og nedskr. 01.01.2019 (209 671) (54 610) (264 281)

Akkumulerte avskr. 31.12.2019 (243 069) (78 852) (321 921)

Balanseført verdi pr. 31.12.2019 400 357 163 572 563 929

Årets avskrivninger (33 399) (24 242) (57 641)

Økonomisk levetid 10 år 10 år

Avskrivningsplan: Lineær 10 % 10 %



Note 2  Bankinnskudd
Posten inneholder kun frie midler.

Note 3  Egenkapital
Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.2019 810 315 810 315
Årets resultat 405 252 405 252
Egenkapital 31.12.2019 1 215 567 1 215 567

Note 4  Lønnskostnader etc
2019 2018

Lønn 37 160 27 050
Sum 37 160 27 050
Foretaket har ikke ansatte

Note 5  Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer
Type ytelse Daglig leder Styret
Lønn 0 0
Pensjonsutgifter 0 0
Annen godtgjørelse 0 0

Note 6  Andre Driftsinntekter
Spesifikasjon av andre driftsinntekter 2019

Lokalrelaterte kostnader  Lysvarmerenovasjonalarmsnøbrøyting 100 281
Leiekostnader 13 175
Inventar og utstyrskostnader  forbruksmateriellrekvisita 118 784
Reparasjon og vedlikehold  bygningeranleggvåpen 96 340
Regnskapshonorar 10 000
Andre honorar  byggesøknad 12 900
Kontorkostnader  møterkursinternettporto 8 449
Bilgodtgjørelse  2 590
Salgs og reklamekostnader 4 211
Kontingenter  NIFBSSWSNSUÆresmedl. 110 325
Forsikringer 17 284
Annen kostnad  Bompengergebyrmøterklubbkvelderdugnad 47 820
Tap på fordringer 0
Sum 542 159



Hokksund Pistolklubb
Økonomisk Beretning

Virksomhetens art og hvor den drives
Hokksund Pistolklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, inkludering og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Hokksund Pistolklubb skal:

x Fremme skytesporten på en positiv måte.
x Jobbe for å øke skytegleden hos våre medlemmer.
x Jobbe for å legge til rette for unge skyttere.
x Jobbe for å øke andelen kvinnelige og mannlige aktive medlemmer.
x Arrangere stevner og treninger.
x Utdanne trenere og dommere.
x Representere på stevner og arrangementer

Hokksund Pistolklubb har engasjert autorisert regnskapsfører til føring av regnskapet. Regnskapet er ført i samsvar
med NIFs regnskaps og revisjonsbestemmelser. 

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling
Omsetningen på kr (1 207 565) består av medlemskontingent, startkontingenter, kurs, kiosksalg,
mvakompensasjon og tillskudd fra Norsk Tipping, Spire fra Sparebanken Øst, NIF, Øvre Eiker Idrettsråd og NSF. 

Årsresultatet i 2019 ble kr 405 252 mot kr 204 059 i 2018. 

Totalkapitalen var pr 31.12.2019 kr 1 352 418, sammenlignet med kr 845 925 året før. 
Egenkapitalen pr 31.12.2019 var 89,88 %. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift av foreningen er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne
forutsetning.

Arbeidsmiljø
Det er ingen ansatte i foreningen.

Hokksund, 10.02.2020

Cato Brekke Bjørn Egil Helgerud Eva Helene Hansen
Styrets leder Nestleder Styremedlem

Johan Forsberg Bente Strandos Bjørn Gjerstad
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Dag Torleif Helgerud Askim Linda Iren Sørvig Linn Merete Sivertsen Aas
Styremedlem Styremedlem Styremedlem



 

Postadresse  Hokksund Pistolklubb Besøksadresse 
Postboks 269 post@hokksundpistolklubb.no Rakkestadseterveien 190 
3301 Hokksund Orgnr: 988 259 551  3330 Skotselv 
 

 

 

 

 

Innkomne forslag til årsmøtet 

 

Sak 1. 

Kurs i dynamisk skyting er populært. Kursene blir i all hovedsak fulltegnet i god tid før fristen. 
Undertegnede anser det som viktig og riktig at klubbens egne medlemmer prioriteres hva angår 
denne type kurs, så fremt denne type prioritering ikke er i strid med organisasjonens lovverk 
forøvrig.   
Dersom det er ledige plasser på denne type kurs etter fristen, gjøres disse plassene tilgjengelige for 
ikke-medlemmer.  
 

Styrets innstilling – forslaget godkjennes.  

Styrets kommentar: Erfaringer fra tidligere arrangement viser at dette ikke har vært noe problem. 

Styret ønsker at flest mulig deltar på kurs, og foreslår at det sette inn flere ressurser på kursene ved 

behov. Kursene ansees som et rekruterings tiltak. 

 

Sak 2. 

Styret ser behov for å utbedre anlegg og bygningsmasse og ber om årsmøtes fullmakt til å utrede 

dette.    

  

Sak 3. 

Styret ser et fremtidig behov for lys i feltløypen og standplass. Styret ber om tillatelse til gjennom 

føre dette.  

          

 

 

 

 

 



 

Postadresse  Hokksund Pistolklubb Besøksadresse 
Postboks 269 post@hokksundpistolklubb.no Rakkestadseterveien 190 
3301 Hokksund Orgnr: 988 259 551  3330 Skotselv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOKKSUND PISTOLKLUBB BUDSJETTFORSLAG 

Konto Kontonavn

Budsjett 

2019

Regnskap 

2019

Budsjett 2020 

inkl. NM HO
NM Hotefjell 

Open

3110 Salg - Våpenleie -35 000 -31 230 -35 000

3120 Salg - Ammunisjon -35 000 -42 565 -35 000

3130 Salg - Klær - Profilering -10 000 -34 215 -85 000 -45 000

3140 Salg - Kiosk -30 000 -48 988 -100 000 -40 000

3150 Salg - Startkontingenter -50 000 -101 355 -335 000 -255 000

3170 Salg - Nøkler -5 000 -9 300 -10 000

3400 Tilskudd - Kommunalt 0 -10 000 -10 000

3405 Tilskudd - Øvre Eiker Idrettsråd -30 000 -62 872 -54 000 -20 000

3410 Tilskudd - Norges Idrettsforbunde -5 000 -4 638 -40 000 -20 000

3430 Tilskudd - Grasrotandelen -50 000 -67 243 -70 000

3440 Tilskudd - Buskerud Skytterkrets 0 0

3450 Tilskudd - Norges Skytterforbund -5 000 -50 917 -15 000

3460 Tilskudd - Spire Sparebanken Øst -25 000 -300 000 -100 000

3470 Tilskudd - Norges Metallsilhuettforbund -15 000 0 -15 000

3800 Inntekter - Gevinst ved salg av våpen 0 0 0

3902 Inntekter - Mva kompensasjon -20 000 -34 717 -35 000

3910 Inntekter - Sikkerhetskurs -30 000 -34 500 -35 000

3920 Inntekter - Kontingent - Hovedmedlem ->21 år -256 000 -275 725 -287 000

3921 Inntekter - Kontingent - Bimedlem -30 000 -52 000 -65 000

3922 Inntekter - Kontingent - Familemedlem -7 000 -5 400 -5 400

3925 Inntekter - Kontingent - Hovedmedlem  0-12 år -325 -325 -325

3926 Inntekter - Kontingent - Hovedmedlem 13-14 år -4 000 -975 -975

3927 Inntekter - Kontingent - Hovedmedlem 15-16 år -975 -650 -650

3928 Inntekter - Kontingent - Hovedmedlem 17-20 år -3 900 -4 550 -4 550

3929 Inntekter - Kontingent - Medlem sent på året - okt-des -2 000 -2 500 -1 750

3930 Inntekter - Kontingent - fra tidligere år -5 250 0

3950 Inntekter - DSSN kurs -30 000 -32 000 -20 000

3990 Inntekter - Event -4 000 -1 800 -2 000

3992 Inntekter - Leirdue -10 000 -3 450 -10 000

3993 Inntekter - Western-SWS -5 000 -3 000 -5 000

3994 Inntekter - Svartkrutt -2 000 -1 400 -2 000

3995 Inntekter - Dynamisk-IPSC 0 -700 0

3999 Inntekter - Diverse 0 4 700 0

DRIFTSINNTEKTER -700 200 -1 207 565 -1 378 650 -390 000

4120 Varekjøp - Ammunisjon 40 000 35 983 40 000

4125 Varekjøp - Leirduer 5 000 7 875 15 000

4130 Varekjøp - Klær 5 000 20 493 15 000

4140 Varekjøp - Kiosk 25 000 56 864 60 000

4150 Varekjøp - Premier 2 000 0 37 000 35 000

4160 Varekjøp - Kurs 5 000 4 000 2 000

4165 Varekjøp - Systemnøkler 5 000 10 812 10 000

4180 Varekjøp - Starkontingenter 15 000 750 15 000

VAREKOSTNAD 102 000 136 778 194 000

4190 Beholdingsendringer - varelager 0 28 970 0

ENDRING I VARELAGER 0 28 970 0 35 000

5010 Lønn ikke ansatt lønnsmottaker - ikke oppg.pliktig 30 000 37 160 30 000

5190 Påløpne feriepenger 0 0 0

LØNNSKOSTNAD 30 000 37 160 30 000

6300 Leie lokaler 0 0

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. 40 000 31 699 40 000

6340 Lys, varme 30 000 38 974 35 000

6360 Renhold 3 000 1 838 3 000

6390 Vei og Snømåking 10 000 10 000 12 000

6391 Alarm 15 000 14 590 15 000

6392 Systemnøkler 1 000 3 180 5 000

6401 Leie - NF 144563 - Brusmaskin 12 000 11 990 12 000

6490 Annen leiekostnad 1 000 1 185 1 200

6500 Teknisk Utstyr 0 0 0

6510 Utstyr - kostnadsført 30 000 49 838 40 000

6540 Inventar 10 000 12 492 15 000

6550 Forbruksmatriell - Blinker - Skiver -Lekter etc. 30 000 55 972 60 000 10 000
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6551 Datautstyr 5 000 0 10 000

6552 Programvare 1 000 482 1 000

6560 Rekvisita 1 000 0 1 000

6600 Reparasjoner og vedlikehold - bygninger 5 000 503 5 000

6610 Reparasjoner og vedlikehold - anlegg/bane 40 000 93 527 50 000

6620 Reparasjoner og vedlikehold - våpen 5 000 2 310 5 000

6700 Regnskapshonorar 10 000 10 000 11 000

6790 Andre honorar 12 900 10 000

6800 Kontorrekvisita 1 000 553 1 000

6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 12 000 4 299 12 000

6900 4G Bredbånd - 7GB 3 000 3 597 4 000

6905 Internett 0 0 0

6940 Porto 0 0 0

6950 Gebyr - utsendelse medlemskontingent 6 000 6 006 6 000

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 5 000 2 590 5 000

7105 Øreavrunding 0 22 0

7140 Reisekostnader - overnatting etc NM Holtefjell Open 55 000 55 000

7300 Standsleie og kostnader 2 000 1 308 3 000

7320 Reklame og annonse kostnader 3 000 2 903 3 000

7400 Kontingent - Norges Skytterforbund 75 000 83 100 83 100

7401 Kontingent - Forbund SWS 3 000 3 000 3 000

7402 Kontingent - Svartkrutt 2 000 1 400 2 000

7403 Kontingent - Buskerud Skytterkrets 19 000 20 775 20 775

7405 Kontingent - Æresmedlemmer 2 050 2 050

7500 Forsikringspremier 12 000 17 284 18 000

7600 Bompenger - Rakkestadseterveien 12 000 13 750 13 750

7700 Møtekostnader 2 000 2 920 15 000

7705 Dugnadsmat 6 000 8 237 30 000 20 000

7710 Årsmøte 3 000 1 227 3 000

7720 Klubbkvelder 5 000 5 274 5 000

7770 Bank og kortgebyrer 4 000 7 785 5 000

7790 Annen kostnad - gebyr etc. 2 000 2 600 3 000

7799 Annne kostnad - NM Holtefjell Open ikke spesifisert 120 000 120 000

7830 Tap på fordringer 0 0 0

7900 Avskrivinger - hjelpekonto til budsjettet - bf kto 6000-6006 50 000 57 641 60 000

ANNEN DRIFTSKOSTNAD 476 000 599 800 803 875 205 000

DRIFTSRESULTAT -194 200 -404 858 -544 775 -150 000
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LOVNORM FOR IDRETTSLAG 
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. 

 

 

LOV FOR HOKKSUND PISTOLKLUBB 

Stiftet 18.10.1988, vedtatt av årsmøtet 24.02.2016 med senere endringer av 24.02.2016, godkjent av 

Buskerud Idrettskrets [dato]. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1       Formål 

 

(1) Hokksund pistolklubb (HPK) sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund 

og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt andre våpen og skyterelaterte forbund 

og særforbund det er naturlig å være tilsluttet i forhold til medlemsmasse, grener, program 

og aktivitet som tilbys. 

 

(2)  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)  HPK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  HPK er medlem av Norges skytterforbund, Dynamisk Sportsskyting Norge, Norsk 

Metallsiluettforbund, Norges Benkeskytterforbund, Norsk Svartkruttunion og 

Scandinavian Western Shooters.  

 

(3)  HPK er medlem av NIF gjennom Buskerud idrettskrets og er tilsluttet Øvre Eiker 

idrettsråd.  

 

(4)  HPK skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk 

gjelder for HPK uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  

 

§ 3       Medlemmer 

 

(1)       For at en person skal opptas i HPK må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde HPK sitt og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak. 

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til HPK og andre organisasjonsledd i 

NIF.  

 

(2) Styret i HPK kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal 

personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 

Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan 
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påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til HPKs 

styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen 

til idrettskretsen innen to uker.  

 

(3)       Medlemskap i HPK er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde HPK og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak. 

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

(6)  HPK kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

medlemskap i HPK og skal strykes fra HPK sin medlemsliste.  

 

(7) a) Styret i HPK kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 

inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken 

og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt 

informere om klageadgang. I tillegg skal det informeres om stedsliggende myndighet 

(politiet) kan få informasjon om at medlemmet er ute av medlemsregisteret til HPK i denne 

perioden.   

 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av  

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av 

saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 

deretter avholdes innen én måned. 

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan HPKs vedtak påklages til idrettskretsen innen tre 

uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til HPKs styre, som eventuelt kan 

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. HPKs vedtak trer ikke i kraft før klagefristen 

er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(8) HPK skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med 

forskrift gitt av Idrettsstyret. I HPK sitt tilfelle vil dette være klubbadmin. 

 

II. TILLITSVALGTE  

 

§ 4       Kjønnsfordeling 

 

(1) HPK skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og 

representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og 

ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være 

representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det 

velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det 
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velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 

kjønnsfordelingen.   

 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 

foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 

styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  

(3)  Idrettsstyret kan pålegge HPK å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte 

eller foreta ny oppnevning. 

 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 

man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av HPK i minst én måned og ha 

gjort opp sine økonomiske forpliktelser til HPK. Det samme gjelder der en person skal 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan 

møte eller avgi stemme ved fullmakt, j.fr § 17  

 

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i HPK: medlem av styret, 

valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

    

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 

idrettslagenes fordel.   

 

(4)       Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i HPK.  

b)  Styret i HPK har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.   

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt    

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.   

d) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøte. 

  

(5) Møte- og talerett: 

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i HPK. 

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.]  

 

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  
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(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.        

 

(2) En arbeidstaker i HPK har ikke stemmerett på HPKs årsmøte, og er ikke valgbar til styre, 

råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som 

får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke 

gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i HPK kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting 

eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 

oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

   

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at HPK gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til HPK styre. 

 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  

 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

  

  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til Hpk 

 

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av HPK som overstiger 1 G i løpet 

av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 

overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med 

vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i 

første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av HPK. Tillitsvalgt 

som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

  

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

         

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

 

§ 8       Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i HPK er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  
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a)  når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et    

     organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv 

eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 

på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

HPK. 

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 

påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 

viker sete.  

        

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 

som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem 

eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 

gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 

grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede 

til avgjørelse. 

 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i HPK.  

 

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i HPK er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. 

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 

stemme avgjørende.   
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(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

 

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for HPK 

medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.   

 

(1)  HPK er ikke regnskaps- eller revisjonspliktig etter de nye reglene fra regnskapsåret 2020. 

HPK skal allikevel engasjere autorisert regnskapsfører til å registrere bilag og foreta 

regnskaps-rapportering til styret hver måned. Autorisert regnskapsfører utarbeider forslag 

til årsregnskap med noter og økonomisk beretning. Årsregnskapet vedtas av årsmøtet. 

Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har 

daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 

(2) HPK skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag 

med en årlig omsetning på seks millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge 

alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter 

alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig 

lovgivning, gjelder uansett følgende:  

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret 

og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 

regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  

c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

idrettslagets art og omfang tilsier.  

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 

fellesskap. 

 

(3) HPK skal ha underslagsforsikring. 
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§ 12     Budsjett  

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres 

særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 

§ 13    Utlån og garanti 

HPK kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 

med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 

skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

  

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14     Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er HPKs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på HPK 

internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på HPKs 

internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli 

gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må 

være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 

saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før 

årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 

som ikke kan behandles.  

 

(4)  Alle HPKs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer 

og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og 

andre med møterett. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke 

er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 
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(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 

når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 15     Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 

medlem.  

 

 

 

§ 16     Årsmøtets oppgaver 

 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle HPKs årsberetning.  

9. Behandle HPKs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta HPKs budsjett.   

13. Behandle HPKs organisasjonsplan.  

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, 9 styremedlem og 2 varamedlem(mer). 

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.  

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd HPK har representasjonsrett eller 

gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 

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. 

 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, 

og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
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(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 

flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 

avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 

fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 

og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

§ 18     Ekstraordinært årsmøte  

 

(1) Ekstraordinært årsmøte i HPK innkalles av HPKs styre med minst 2 ukers frist etter: 

a) vedtak av HPKs styre eller årsmøte,  

b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 

ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 

til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i HPK skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 

lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

§ 20     Hokksund pistolklubb sitt styre 

 

(1) HPK ledes og forpliktes av styret som representerer HPK utad. Styret er HPK høyeste 

myndighet mellom årsmøtene.  
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(2)       Styret skal blant annet: 

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)  Påse at HPKs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 

som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at HPK har en 

tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 

økonomistyring. 

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 

årsmøtet ikke har valgt representanter. 

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 

 

§ 21   Kontrollutvalg 

 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at HPKs virksomhet drives i samsvar med HPKs og overordnet   

     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at HPK har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets 

midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre HPK har engasjert revisor. I så fall skal utvalget 

minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre 

de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks. 

 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

§ 22 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med 

mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende 

ikke er aktuell for vervet. 
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§ 23 Grupper 

 

(1)  HPKs 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. § 16 pkt. 13.  

 

(2) Dersom HPKs 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. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. 

Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter 

forslag på kandidater fra gruppen.   

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i HPK. Hovedstyret fastsetter en siste 

frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst 

én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme 

innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, 

treningsavgift, budsjett og årsplan.   

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

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt 

gitt av årsmøtet.  

 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 24     Lovendring 

 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 

gjøre endringene kjent for HPKs medlemmer så snart de er vedtatt av styret.   

 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i HPK etter 

å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer 

i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar 

lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom HPKs 

regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet 

organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av HPK selv med mindre endringene følger av 

NIFs regelverk eller lovnorm. 
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§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

 

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

Dersom HPKs årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er HPK oppløst uten 

påfølgende årsmøte. HPK skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager 

før HPKs årsmøte behandler forslag om oppløsning. 

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av HPK. Vedtak om 

sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 

bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

 

(3)  Ved utmelding tilfaller HPKs eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det 

er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av 

HPK tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av 

idrettskretsen. Underretning om at HPK skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 

dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.   

 



Årsmøte sak nr. 9 

ORGANISASJONSPLAN 
FOR 

Hokksund Pistolklubb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt på årsmøtet 19.02. 2020. 
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Innledning 
 

Hokksund Pistolklubb ønsker denne organisasjonsplanen som et styringsdokument for å 
lette inngangen til nye styreverv. Her skal det også være lett tilgjengelig informasjon om 
klubbens mål og visjoner, styringsformer, komiteer, kontaktpersoner og andre ting som angår 
driften av klubben for alle medlemmer. Styret og andre tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent 
med dokumentet, dette for å sikre en kontinuerlig driftsmåte. 
 
Husk at organisasjonsplanen er et levende dokument som en kan forandre mellom 
årsmøtene.
 

 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 
Navn: Hokksund Pistolklubb 
Stiftet: 18.10.1988 
Idrett: skytesport 
Postadresse: Postboks 269, 3301 Hokksund 
E-postadresse: post@hokksundpistolklubb.no 
Bankkonto: xxxx.xx.06667 
Bankforbindelse: SB Øst 
Internettadresse: www.hokksundpistolklubb.no 
Facebook: Hokksund pistolklubb 
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 988259551 
Anleggsadresse: Rakkestadseterveien 190 
Telefon: NA 
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:  
Registrert tilknytning til Buskerudidrettskrets 
Registrert tilknytning til Øvre Eiker idrettsråd 
Registrert tilknytning til Norges skytterforbund 
Registrert tilknytning til Buskerud skytterkrets 
Klubbnummer i NIFs medlemsregister: 
Årsmøtemåned: 03 
 

 
 
Historikk 
 
Hokksund Pistolklubb (HPK) ble stiftet 18. oktober 1988 av en liten vennegjeng som ønsket å 
organisere sin interesse, etablere ett miljø og dele den med flere av innbyggerne i 
kommunen. HPK har siden starten i 1988 utviklet ett formidabelt anlegg på Myrspiten 
skytefelt med klubbhus og arealer for de grener klubben representerer. Myrhespiten er ellers 
ett anlegg som huser grener innen rifleskyting, hagle og håndvåpen i kommunen.  
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Klubbens formål 
 

Hokksund Pistolklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive 
idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, inkludering og ærlighet. 
 

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
Hokksund Pistolklubb skal: 

• Fremme skytesporten på en positiv måte. 

• Jobbe for å øke skytegleden hos våre medlemmer. 

• Jobbe for å legge til rette for unge skyttere. 

• Jobbe for å øke andelen aktive medlemmer. 

• Arrangere stevner og treninger. 

• Utdanne trenere og dommere. 

• Representere på stevner og arrangementer 
 

 
 
 
 
 
Merknad: 
 

Organisasjonsplanen skal legges frem og behandles som egen sak på årsmøtet. 
Jf. Idrettslagets lov §12. 
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Visjon 
 

Hokksund Pistolklubb skal videreutvikle skyting som populær, trygg, sikker og sunn sport og 
hobby. 
Skyting skal være en betydelig og positiv aktivitet for alle med interesse for sporten uansett 
alder, nivå, etnisitet og fysisk begrensning. HPK skal så langt det er økonomisk og fysisk 
mulig tilrettelegge for den aktivitet klubben bedriver. 
 

Verdigrunnlaget 
 

Hokksund Pistolklubb har nulltoleranse for doping og forventer dertil at klubbens medlemmer 
identifiserer seg med disse verdiene og vil jobbe for å fremme disse i enhver anledning, for 
klubbens og sportens beste. 
Klubbens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, trygghet, lojalitet og likeverd. 
Klubbens aktiviteter skal bygge på grunnverdier som gir idrettsglede og er med på å fremme 
skytesporten på en positiv måte lokalt og nasjonalt. 
 
Fellesskap, demokrati, inkludering og ærlighet  

 

Dette verdigrunnlaget gir oss levereglene i organisasjonen. 
 
FELLES VERDIER, NÅR DE ER GODT FORANKRET OG SYNLIGGJORT: 

• Skaper fellesskapsfølelse og harmoni 

• Skaper lojalitet og forpliktelse 

• Skaper mening og motivasjon 

• Øker ansvars og mestringsfølelsen 

• Skaper stabilitet 

• Gir kriterier og retning for fremtidig handling 

• Skaper identitet 

• Gir grunnlag for kommunikasjon  
 og samhandling 
 
 

 

Virksomhetsideen 
 

Hokksund Pistolklubb ble primært startet for å gi et tilbud til pistolskyttere i Eiker og omegn. 
Vi ønsker i dagens samfunn å øke bevisstheten i lokalmiljøet om hvilke positive erfaringer og 
kunnskaper en kan tilegne seg gjennom skyting. Hokksund Pistolklubb skal også være en 
ambassadør for skytesporten og fremme sportens interesser på en sunn og god måte. Vi 
skal være en pådriver for utviklingen av skytesporten i vårt område og søke å løfte sporten 
frem i lyset på en positiv måte.. 
Klubben skal være aktør for utvikling av idretten til en betydelig bredde- og konkurranseidrett 
i vårt virkeområde, enten i egen regi, og/eller gjennom samarbeid med andre klubber i 
nærheten. klubben skal være en effektiv serviceyter for sine medlemmer, og et talerør 
overfor særforbund, Idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter.  
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Hovedmål 
Gi ett attraktivt og tilfredsstillende sportslig tilbud til skyttere i alle aldere og på alle nivåer via 
Klubbens grener. Som igjen fremmer aktivitet, heiser nivået, gir mer og viere stevne 
representasjon og gjør klubben godt synlig på resultatlistene.   

 

 

Delmål 

 
• Hokksund Pistolklubb skal hevde seg på lag og individuelt i felt- og bane stevner   

• Hokksund Pistolklubb skal ha egen ungdomsgruppe, som trener og konkurrerer aktivt  

• Hokksund Pistolklubb skal ha aktive kvinner, menn og ungdom  

• Hokksund Pistolklubb arrangerer trener- og dommerkurs.  

• Hokksund Pistolklubb skal øke sin andel aktive medlemmer med 10%.  

• Hokksund Pistolklubb skal bestrebe mangfold, trivsel og aktivitet via sine forbunds 
knytninger, sitt grentilbud og sosiale tiltak. 

 
 
 

Virkemiddel 

• Jobbe aktivt ut mot potensielle medlemmer 

• Tilrettelegge for økt aktivitet og sosialisering  

• Få hjemmesiden opp og gå 

• Jobbe mot inaktive voksne og ungdommer 

• Tettere samarbeid med klubbene i området 

• Pusse opp klubblokalene til en mer moderne og trivelig standard. 

• Kontinuerlig utvikling av anlegget ift de grenene klubben bedriver 

• Bidra til mer aktivitet på anlegget med medlemskvelder og cuper  

• Bedre egnede klubbvåpen, særlig mtp kvinner og juniorer. 

• Skaffe klubbvåpen til flere grener som medlemmer kan prøve/ benytte  

• Jobbe mot å få en bedre informasjonsflyt fra klubb til medlemmer  

• Samarbeid med krets og nærliggende klubber angående arrangering av kurs stevner 
og aktivitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 

 Organisasjonsplan for Hokksund Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 19.02.2020. 9 

Forbund 
Klubben er tilknyttet og bedriver/ tilbyr aktivitet innenfor programmet til disse Forbund og 
Særforbundene: 

- Norges Skytterforbund 
- Dynamiske Sports skyttere Norge 
- Norges Metallsiluett Forbund 
- Scandinavian Western Shooters 

- Norges Benkskytter Forbund 
- Norsk Svartkrutt Union 
- Precision Pistol Competition - Norway 

 
 
HPK samarbeider også med NJFF´s lokallag i Buskerud, BJFF samt DFS som også har sine baner på 
Myrespiten skytefelt. I tillegg har HPK en samarbeidsavtale med Aron SK i forbindelse med stevner og 
banebruk for rekrutter. 
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Handlingsplan 

Hva Hvordan Hvem Tidsfrist 

Rekruttkurs og treninger Treninger på Mandager og annenhver 
tirsdag 

Rekruttansvarlig/ 
skytterledere 

2020 

Dynamisk kurs Kurs settes opp etter behov 2-4 årlig Steinar/Jon 2020 

Dynamisk stevner Invitasjon på FB og nett Oppmann DSSN 2020 

Dynamisk stevner Holtefjell Open i september (NM) 
Internstevner og cup holdes kontinuerlig 

Oppmann DSSN 

Arrangere felt og 
banestevner 

Approberte Sportslig leder/ 
stevne ansvarlig 

2020 

Etablere CAS (SWS) stager En stage er etablert.målet er å bygge 1-
2 til  

alle 2021 

Ha internt CAS stevne SWS gruppa 2020 

Etablere metallsiluett bane, 
Og for langhold 

Rydde og støpe en platting, grave voller, 
skaffestål  blinker  

Dugnad 2021 

Ha en aktiv ungdomsgruppe 
på 5-10 utøvere under 23år  

Inspirere ungdom via Ung HPK og 
rekrutt treninger 

Rekrutt-
ansvarlig/skytterle
dere 

2021 

Stille eget juniorlag felt/bane 
stevner og kanskje til NM  

Bygge juniorgruppe som tør å satse på 
konkurranser. 
Starte med ett juniorlag eget stevne i 
Juni  

Rekrutt ansvarlig, 
skytterledere og 
styret 

2021 

Ha to nye trenere på trinn 1 Delta på kurs enten på kretsnivå eller 
klubbnivå  

Styret 2021 

Utdanne 2 nye dommere Delta på dommerkurs i klubb eller krets 
regi  

Styret 2020 

Motivere til trenere trinn 2 Melde interesserte på kurs Trener 1/ styret 2021 

Styrke samarbeid med 
skytterlaget og BJFF 

Ta kontakt snakke sammen og innby til 
skyting på tvers av klubbene. 

Styret 2020 

Styrke samarbeidet med 
ARON, NEPK og Kbg PK 

Samarbeide om stevner, treninger, turer styret 2020 

Få i gang PPC gruppen Lufte om interessen er tilstede blant 
medlemmene, arrangere PPC Intro kurs 

Sport leder 2020 

Øke aktiviteten på anlegget ❖ Onsdags skyting for medlemmer
med våpen konkurranse program

❖ Helgeskyting m uspesifisert våpen
art (ta med det du har (leirdue på
søndager)

❖ Tema kvelder, Haloween skyting,
graut og nisse kveld, grønnsaksdag,
langholdskyting.

❖ Medlemskvelder
❖ Få i gang en Cup

Styret 2020 

2020 

2020 

2020 
2020 
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ÅRSMØTET 

Hovedstyret 
Leder 
Nestleder 
Sekretær 
Kasserer 
Sportslig Leder 
Rekrutt og Utdanning ansvarlig 
Materialforvalter 
Anleggsmester 
Arrangement og resultat ansvarlig 
1 Varamedlem 
2 Varamedlem 

Valgkomité 
Leder 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 

Felt 
utvalg 

CAS 
utvalg 
(SWS) 

PPC 

utvalg 

Metall-
silhuett 
Utvalg 

Dynamisk 
utvalg 

Kontrollutvalg 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 

Dette gjelder for lag med 
omsetning under kr. 5 mill.

Skytterledere 
Våpenansvarlig 

Gruppe/Utvalgsledere 

Bane 

utvalg 

Sortkrutt 

utvalg 

Benk -
skytter 
Utvalg 

Lerdue
utvalg 

Klubbens Organisasjon 

Merknad: 

Hovedstyret:  Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet 

Kjønnsfordeling: 
” Det skal være mins 2 representanter for hvert kjønn i styret, råd, utvalg mv. med mer enn 3 
medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være 
representert” Jf. Idrettslagets lov § 7 
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Årsmøtet 

✓ Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.
✓ Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året innen dato som er fastsatt i loven.
✓ Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser

idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.
✓ Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.
✓ Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes ut til medlemmene via

klubbadmin.
✓ Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal

sendes ut 1. uke før.
✓ Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt

medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for
medlemmer under 15 år.

✓ Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å
bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.

✓ Årsmøtet skal gjennomføres i henhold til klubbens lover og slik det er fastsatt i lovens
årsmøteparagraf §12

✓ Medlemskontingenten som fastsettes gjelder fra 1.1 neste kalenderår.

Styrets funksjon og sammensetning 

Lovens minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 
varamedlem. Dette er altså minimumskrav, men det anbefales på det sterkeste at styret 
består av flere medlemmer og varamedlemmer enn dette. Det er ikke noe i veien for at 
styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 

Styret i Hokksund Pistolklubb er sammensatt av leder, nest leder, 7 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer. 

Styrets funksjon 

✓ Utarbeider strategi for klubben
✓ Representerer klubben
✓ Foretar investeringer
✓ Administrerer anlegg
✓ Organisere stevner
✓ Administrer leieavtaler
✓ Er hovedansvarlig for all drift

Finansieres gjennom 

✓ Klubbkontingent
✓ Grasrotmidler
✓ LAM-midler
✓ Mva kompensasjon
✓ Tilskudd fra IR
✓ Tilskudd fra BFK
✓ Stevne inntekter
✓ Events, eventuelle gaver, sponsormidler
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Styret skal 
• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og

regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. styret har
ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben

• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede
idrettsmyndigheter

• Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
• Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og

godkjent budsjett
• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det 
anbefales at styret med/og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at 
spesiell kompetanse og/eller interesse ivaretas. 

I Hokksund Pistolklubb foreligger det en funksjonsbeskrivelse som definerer ut og beskriver 
hver funksjon i styret og oppmenn i utvalgene. Disse beskrivelsene kan variere noe fra år til 
år ift styrets sammensetning, dets egenskaper, klubbens behov sett med styrets øyne og 
aktivitetene.  Styret/ leder gis fullmakt og full råderett til å utarbeide, vedlikeholde, tilføre og 
endre innhold i disse beskrivelsene etter styrets og klubbens behov for funksjoner, fordeling 
og oppgaver. 

Under følger et eksempel på en generell og kortfattet fordeling av arbeidsoppgaver: 
Alle funksjoner i HPK, være seg i styret eller i utvalg skal ha en funksjonsbeskrivelse å 
forholde seg til. 

Leder 
• er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
• står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
• innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
• anviser utbetalinger sammen med kasserer
• leder har i fellesskap med kasserer fullmakt til klubbens bankkontoer
• skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. skal sendes

inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.

Nestleder 
• fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at

han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.
• bistår leder og danner et lederteam med denne.
• har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Sekretær 
• føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
• tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
• lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.
• lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.
• Sammen med leder/styret forfatte søknader om tilskudd og midler

Kasserer 
• disponerer lagets midler og har fullmakt til bankkontoer i fellesskap med leder
• har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/
• anviser utbetalinger sammen med leder.
• har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/
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• utarbeide årsregnskap i samarbeid med autorisert regnskapsfører firma.

Styremedlemmer 
• møter på alle styrets møter
• tildeles konkrete oppgaver/ funksjoner i henhold til styrets vedtak
• kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks. sportslig leder, arrangement

ansvarlig, materialforvalter, anleggsmester, aktivitetsansvarlig, o.l.

Varamedlemmer 

• Møter på styremøtene

• Tildeles konkrete oppgaver/funksjoner i henhold til styrets behov

Generelt 
• Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Leder og 

styret vurderer gjennom året om organisering av klubben er maksimal operativ.
Spesielt er det viktig at styrets arbeid og prioriteringer i forhold til utvikling er forankret
og at det er kontaktpunkt fra styret og ned til de operative enhetene. Alt må baseres
på at medlemmene blir ivaretatt.

Kontrollutvalg 
Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

• Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.

• Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at
dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske
rammer.

• Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

• Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal
utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å
utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

• Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.

• Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter
som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

Valgkomité 

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for stabilitet og 
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter 
nøye vurderinger av medlemsmassen. Valgkomiteen har en viktig rolle i forhold til å sikre drift 
av klubben gjennom å finne personer med riktig kompetanse til styret. Ikke minst å motivere 
til å ta ansvar. 

Valgkomiteen plikter: 

• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,

• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,

• å se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,

• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,
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• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for
styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid
og interesse for oppdraget,

• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer/nomineringer som
kommer til å bli foreslått,

• ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for
påtenkte oppdrag,

• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på
nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,

• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, derav også forslag på
utvalgsledere og medlemmer i kontrollkomite. Styret har mandat til å innsette
utvalgsledere iht drift, utvikling og aktivitetssikring om komiteen ikke finner
kandidater.

• etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeidet.

Grupper / Utvalg 
Klubben har et bredt spekter av utvalg for de forskjellige grenene. Hvert utvalg har sin 
oppmann som rapporterer sin aktivitet og virksomhet til sportslig leder og styret. 
Utvalgene kan ikke behefte klubben økonomisk og må ha styrets godkjenning før 
investeringer og innkjøp kan foretas.  
Utvalget for svartkruttskyting følger NSUs lovnorm, utvalget for CAS følger SWS sin lovnorm, 
utvalget for metallsilhuett følger NFM sitt og dynamisk følger DSSN sitt for lag så langt dette 
er forenlig med NIFs lover. 
Medlemmer som ønsker å være tilknyttet her må betale forbundskontingent til de respektive 
forbund for medlemskap i tillegg til HPK. For NSU og MNF er denne på 200,- 
I forbindelse med sortkrutt innbetales denne til Hokksund pistolklubb, som betaler dette 
videre til NSU. Utvalgsledere kan møte på styremøtene, har talerett, men ingen stemmerett. 

Medlemmer 
Medlemskap i Hokksund pistolklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er 
betalt. 
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 
måned og ha betalt kontingent. 

Medlemskap i Hokksund pistolklubb kan opphøre ved utmelding, eller eksklusjon.  
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  
En ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte 
kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. 

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som 
strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent for tidligere år er betalt. Medlem som 
skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets 
medlemsliste.  

Ved innmelding skal medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, 
mobilnummer. Navn på foresatte for medlemmer under 18 år. Dette for å få et bra og 
oversiktlig medlemskartotek. 

Medlemskontingent blir sendt ut gjennom klubbadmin av kasserer. 

Ut fra lov som ble vedtatt på NIF ting er det lansert et felles medlemsarkiv som alle klubber 
tilsluttet NIF skal bruke. Hokksund pistolklubb bruker fra 2016 klubbadmin som sitt register. 
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Hederstegnkomité 
Hederstegnkomiteen består normalt av 3 personer som velges av årsmøtet. Medlemmene 
velges for 2 år slik at 1 eller 2 medlemmer er på valg hvert år. 

Regler for hederstegn og æresmedlemskap. 
Hederstegnkomiteen kan tildele hederstegn etter følgende kriterier: 

• Fremragende sportslige prestasjoner. Som fremragende sportslige prestasjoner
regnes for eksempel å ha blitt norsk mester, eller satt norsk rekord. Også andre
prestasjoner på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå kan danne grunnlag for
tildeling.

• Langvarig og fortjenestefull administrativ innsats. For å komme i betraktning må
vedkommende ha gjort en innsats ut over det som forventes av enhver tillitsvalgt og
ha deltatt i administrasjonen over flere år.

Forslag på kandidater til klubbens hederstegn må fremmes skriftlig for hederstegnkomiteen 
og være begrunnet i henhold til reglene for tildeling.  
Komiteens medlemmer har ikke anledning til å fremme forslag på kandidater. Hederstegnet 
utdeles kun etter enstemmig beslutning i komiteen. Komiteens møter er lukkede og 
medlemmene har taushetsplikt om alle forhold som diskuteres i komiteen. Overrekkelse av 
hederstegn skjer i forbindelse med klubbens årsmøte. 
Lederen av hederstegnkomiteen foretar overrekkelsen. 

Æresmedlemmer 
Hederstegns komité kan foreslå for årsmøtet å utnevne æresmedlemmer i klubben. For at 
komiteen skal fremme forslag for årsmøtet, må det foreligge enstemmighet i komiteen. 
Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelse klubben kan tildele et medlem. Det skal stilles 
svært strenge krav til utnevnelsen. Normalt vil medlemmer som kan komme i betraktning, 
allerede være tildelt hederstegnet. Videre må medlemmet ha fortsatt å utmerke seg ut over 
det som dannet grunnlag for tildeling av hederstegnet. Det skal legges vekt på at klubbens 
æresmedlemmer nyter allmenn tillit innad i klubben, og har fremstått som fremragende 
representanter for de verdier som er nedfelt i klubbens og idrettens verdigrunnlag 
Æresmedlemskap tildeles på livstid. 

Aktivitet 
Hokksund Pistolklubb skal ha to åpne treningskvelder per uke. 
En av disse kveldene er forbeholdt rekrutter (Mandager) de andre ukedagene er alle 
velkomne inn på anlegget for å skyte. Onsdagene vil ofte også være "organisert" trening da 
for de medlemmene som har eget våpen (viderekommende) 
Styret har myndighet til å bestemme typer program som skal skytes og endre klokkeslettet 
for avvikling av programskytingen fortløpende gjennom året.  
Hokksund Pistolklubb skal jobbe for å øke antallet startende på stevner og NM. Vi skal satse 
særlig på ungdom som vil utvikle seg som skyttere. 

Anlegg 
Vårt klubblokale og anlegg er lokalisert på Myrespiten skytefelt i Hokksund, her har vi 
utendørs skytebane med 20 standplasser, ei flott feltløype og anlegg for de grener klubben 
bedriver innenfor de særforbund den er tilknyttet.  
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre anlegget tilpasset alle skyte grenene, det 
jobbes også med å få til elektroniske skiver til stevnebruk. 
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Arrangement 
Hokksund Pistolklubb arrangerer approberte feltstevner og banestevner. Klubben arrangerer 
også stevner for dynamisk, sortkrutt og grener i andre tilsluttede forbund i løpet av året 
Terminlisten for approberte stevner legges ut på www.skyting.no andre stevner publiseres på 
nett og ved oppslag. Vi arrangerer også dugnader, hvor minimum 2 er avsatt til forberedelse 
og arrangering av felt stevnene HPK arrangerer hvert år i samarbeid med Aron SK- på 
forsommeren og høsten. Dugnader utover dette vil bli satt etter behov, men dreier seg i 
hovedsak om vedlikehold av klubbanlegg og arrangering av stevner. Klubben er helt 
avhengig av denne type engasjement fra medlemmene for å kunne greie å holde anlegget 
tilfredsstillende og kunne arrangere stevner. 

Informasjon 
Klubbens informasjonskanal til medlemmene er via klubbens nettside  
www.hokksundpistolklubb.no,  Facebook side www.facebook.com/Hokksund-Pistolklubb og 
Instagram.  
Utover dette kan klubben informere/ kontakte sine medlemmer via mail og telefon. 

Økonomi 
• Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi

• Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet.

• Alle innkjøp skal godkjennes av styret.

• Alle betalte fakturaer skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og
styreleder.

• Det skal tegnes underslagforsikring.

Regnskap 
Regnskapet skal føres i henhold til NIFs bestemmelser. 
Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto.  
Det vil si ingen kontantutbetalinger skal forekomme fra kasse/kiosk osv. 

Kontrollutvalg 
Årsmøter velger minst 2 medlemmer og 1 vara.  
Valgkomiteen kan komme med nominasjoner til Årsmøtet. 

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i 
idrettslagets lov.§4  
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en 
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da 
kontrollutvalget skal kontrollere medlemslister mot regnskap. 

Juniorer er NSF medlemmer, men betaler ikke forbunds- og kretskontingent.  
Du regnes som Junior ut det året du fyller 20 år. 
Hvis du er hovedmedlem i en annen klubb tilsluttet NSF (må dokumenteres), velger du 
sidemedlem u/NSF. 

http://www.skyting.no/
http://www.hokksundpistolklubb.no/
http://www.facebook.com/Hokksund-Pistolklubb
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Innkrevningsrutiner 
Faktura på medlemskontingent sendes ut innen utgangen på februar måned.  
Ubetalt medlemskontingent blir purret opp 14. dager etter forfall. 
Før 31.12. skal medlemmer orienteres på e-post gjennom klubbadmin og bli gjort 
oppmerksomme på at de som ikke har betalt kontingenten blir stryket som medlem. 

En kan i tillegg innføre treningsavgift i grener eller under forhold der det er forsvarlig 
økonomisk, den trenger ikke godkjennes på årsmøtet, men kan informeres på årsmøtet for 
da å slippe diskusjoner/disputter i etterkant. 

Bøter 
Styret kan ilegge medlemmer bøter eller holde de økonomisk ansvarlig for hærverk eller 
målbevisst forringelse av anlegget. Slike saker er ett anliggende mellom fornærmede og 
styret og behandles i styret. Medlemmet må godta sanksjonen styret vedtar, om ikke kan 
medlemmet ekskluderes fra klubben med umiddelbar virkning. 

Startkontingent individuelt 
Klubben dekker primært ikke startkontingent for medlemmer som ønsker å skyte NM eller 
andre stevner i det ganske land. Det kan imidlertid forekomme tilfeller der klubben allikevel 
dekker dette i spesielle tilfeller. Slike tilfeller tas opp i styret og føres vedtak på.  
For juniorer og funksjonærer så dekkes startkontingent på stevner klubben selv arrangerer. 

Reklame/sponsoravtaler 
Alle sponsoravtaler skal godkjennes av hovedstyret, en gruppe kan ikke inngå egne avtaler 
uten godkjennelse fra hovedstyret. 

Utleie 
Klubben setter vilkår for utleie av klubbens lokaler/ anlegg. Utleie er en styrebehandlingssak 
og vurderes i styret i hvert enkelt tilfelle da det er forskjellig i forhold til behov og bruk.  

Kiosk 
Oppnevnte medlemmer betjener på dugnad kiosk/kjøkken og krever inn startkontingent. 

Tildelt kontantkasse/-r telles opp ved stevnets start og slutt. Resultatet føres inn i 
oppgjørsskjema for stevner. 

Hvis en ikke kan stille på oppsatt dag er det i prinsippet ditt ansvar å finne en annen person 
til å dekke funksjonen. 

Kioskansvarlig i klubben er ansvarlig for innkjøp av varer samt holde utstyr og maskiner i 
orden. Vanligvis blir ett varamedlem tildelt denne oppgaven. 

Dokumentasjonen av kontantsalget må vise ut- og innleverte kontanter. Oppgjørene skal telles 
og signeres av to personer. Oppgjøret skal låses inne i safen. 

Lønn og honorar 
Trenere som har fått betalt trenerutdanning fra klubben skal ikke ha betalt for å trene 
klubbens medlemmer og rekrutter på vanlige treningskvelder hvor han/hun er tilstede. Ved 
fast trening utenom vanlige treningstider skal eventuelle spørsmål godtgjøring behandles av 
styret, men en skal ha i minne at klubbens profil er bygget på frivillighet. 
Det kan være funksjoner/ tjenester som kan være hensiktsmessig å lønne, f.eks. vaskehjelp. 
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Reiseregning 
Reiseregning/utlegg - standardskjema: 

Det anbefales å bruke standardskjemaer når det gjelder reise og utlegg. 
Ved refusjon av reiser eller utlegg tas kontakt med klubbens kasserer for veiledning og riktig 
skjematikk. Klubben praktiserer ett refusjonsskjema og ett skjema for reiseregninger 

Økonomisk utroskap/varslingsplikt 

Ved økonomisk mistro, mistanke om utroskap, eller forhold knyttet til egen vinning på klubbens 
regning skal klubbes leder og styre varsler umiddelbart. Klubben forvalter medlemmenes penger og 
det er særs viktig at slike ting tas umiddelbart.   

Profilering 
Det skal på klubb utsyr og klubb relaterte tekstiler alltid benyttes klubbens logo. 
Alle brev, fakturaer og formelle henvendelser skal inneholde klubbens logo og org.nr. 988 259 551 
Mailer til myndigheter, forbund og krets skal signeres med navn og funksjon i klubben   

Logo 

         Sølv på Sort  Sort på Hvitt 

Ryggmerket er Ø22,  Brystmerket er Ø10 
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Regler for Hokksund Pistolklubb 

Retningslinjer for foreldre/foresatt  

• Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av klubben, men medlemskapet
forutsetter at du følger klubbens regler

• Engasjer deg, men husk at det er barna dine som driver idrett

• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine

• Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel

• Lær barna å tåle både medgang og motgang

• Motiver barna til å være positive på trening

• Vis god sportsånd og respekt for andre skyttere

• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om

• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy, gjør deg kjent med verdiene

Retningslinjer for utøvere 

• Gode holdninger

• Respektere hverandre

• Lojalitet mot klubb og trenere

• Følge klubbens regler

• Stille opp for hverandre

• Ærlig overfor trener og andre utøvere

• Godt samhold

• Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til

• Vise engasjement for klubben og sporten

• Gode arbeidsholdninger

• Stolthet av egen og andres innsats

• Mobbing er ikke akseptert

Retningslinjer for trenere 

SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: 

• Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
• Positive erfaringer med trening og konkurranse
• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
• Vær et godt forbilde
• Møt presis og godt forberedt til hver trening
• Som trener er du veileder, inspirator og motivator
• Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine, se alle
• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
• Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
• Vis god sportsånd og respekt for andre
• Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: 
• En målrettet plan
• Progresjon i opplevelser og ferdigheter
• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
• Effektiv organisering
• Saklig og presis informasjon
• Kreative løsninger
• Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon
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Mobbing 
Mobbing har blitt en økende utfordring i det norske samfunnet, og utløper seg gjerne 
igjennom sosiale medier plattformer i tillegg til tidligere SMS og mail. Dette er noe idretten 
ikke aksepterer og heller ikke HPK. Mobbing, sjikane og trakassering kan medføre 
umiddelbar bortvisning fra anlegget og eksklusjon fra klubben. Det vil bli gitt en klar og 
tydelig advarsel, ved gjentagelse ekskluderes medlemmet.  

Seksuell trakassering 
Idretten kan dessverre tiltrekke seg personer som ikke kommer til oss bare pga idretten vi 
utfører, men også for å finne lette offer for sine egne laster. Hokksund Pistolklubb tar sterk 
avstand fra slik trakasserende adferd og ved gjentagelse etter advarsel bortvises og 
ekskluderes medlemmet fra klubben. Ved særlig grove overtredelser ekskluderes 
vedkommende umiddelbart.  

Siden under er retningslinjer som kan være til hjelp. 
http://www.idrett.no/ftp/pdf/brosjyreseksuelltrakassering.pdf 

Alkohol 
Her er idrettsforbundet sin holdning til alkohol. 

IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL 
Vedtatt av Idrett styret 16. mars 2004, sak 54 

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot
bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g)

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt
idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte
alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes
alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale
skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g)

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del
av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges
å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres i
henhold til gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber
og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også
internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement
i Norge.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for 
alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 
volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid 
forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. 
Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.  

http://www.idrett.no/ftp/pdf/brosjyreseksuelltrakassering.pdf
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Politiattest 

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. 
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 

Hvem skal vi ha attest fra. Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som 
ledere. De som ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester enn for lite. 

Hva skal idrettslaget gjøre? 

• Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming.

• Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i
idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.

• Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.

• Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.

• Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha
politiattest.

• Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må
undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte
søker.

• Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.

• Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av
søkeren.

• Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser
politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på
telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no.
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Dugnad 
Medlemmene gis ikke anledning til å kjøpe seg fri fra dugnad. 
Det en kan gjøre er å ha en høy medlemsavgift der en kan får rabatt for utførte 
dugnadsjobber. 

Klubben er avhengig av at medlemmene stiller opp på dugnad. Dugnadsaktivitet er en sosial 
arena og en nødvendighet for HPK for å kunne inneha ett godt skyte tilbud og ett bra anlegg 
for medlemmene. 
Dugnadsaktivitet er også nøkkelen til å kunne arrangere stevner i klubbens navn på eget 
anlegg og for å kunne opprettholde aktivitet på anlegget.  
Oftest er det hender og arbeidskraft som trengs og ikke kontantene som tilbys ved en 
kjøpsfrihet.  

DUGNADSVETT - NOEN ENKLE KJØREREGLER: 
1. Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer

og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og
ikke innføres som” tvangsordninger”.

2. Et idrettslag kan heller ikke pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader og
gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader.

3. Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta” bøter” for at medlemmer ikke stiller og eller
ikke kan stille på dugnad.

4. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en
forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må
legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene.

5. Idrettslaget kan fastsette en treningsavgift for aktive medlemmer i tillegg til årskontingent.
Treningsavgiften skal i så fall gjenspeiles i det konkrete tilbudet som gis dem. Foreldre og
medlemmer kan selvsagt tilbys å betale denne avgiften i form av frivillig innsats/dugnad og få
dette fratrukket fra avgiften. Men da gis dette som tilbud og deltagelsen vil være frivillig.
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Årlige faste oppgaver 
Dato/måned 

Årshjul 

Styret har sitt eget «interne» Årshjul i tillegg for å ivareta forbundsfrister og søknadsfrister 
Aktivitetskalender 2020 legges ut på klubbens FB sider og på WEB. Den henges også opp 
på klubbhuset.

Januar Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen januar/februar 

Februar Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov 

01.04 – 14.08 Søke mva kompensasjon 

Etter årsmøte Rapportere endringer av post og e-postadresser 

Etter årsmøte Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen 

Etter årsmøte Sende inn årsregnskap til Brønnøysund og melde endringer i styret 

15.01 Søke kommunale driftsmidler 

Årshjul Søke stiftelser og legater om midler 

Juni Terminliste for neste år må være sendt til skytterkretsen, husk å sette på 
KM vi ønsker å avholde.  

Årshjul/handlingsplan Forberede for feltstevner og aktivitet 

Nov/Des Gjennomgang og signering av samarbeidsavtalen med ARON SK 

Nov/Des Sette budsjett for neste år 



Verv oversikt og valgposter - Hokksund Pistolklubb 2019 

Leder  Cato Brekke      Valgt 2019 på valg 2021 (2 år) 

Nestleder  Bjørn Egil Helgerud         Valgt 2018 Gjenvalg 

Kasserer      Eva Helene Hansen        Valgt 2019 på valg 2021 (2 år) 

Anleggsmester     Johan Forsberg Valgt 2019 på valg 2021 (2 år) 

Materialforvalter Dag Thorleif Askim Valgt 2019 på valg 2021 (2 år) 

Sekretær Linda Sørvig Valgt 2018 Gjenvalg 

Sportslig Leder    Bjørn Gjerstad Valgt 2018 Gjenvalg 

Rekruttansvarlig Bente Strandos Valgt 2019 på valg 2021 (2 år) 

Arr. ansvarlig Linn Merete Aas Valgt 2019 på valg 2021 

Vara 1 Øyvind Wulfsberg Valgt 2019 Gjenvalg 

Vara 2 Kim Inge Haugen Valgt 2019 Gjenvalg 

Kommentarer: 

- I følge Org. plan har styret 11 representanter.

- Leder og nestleder velges annethvert år (ulike år)

- Materialforvalter presiserer at han ikke ønsker kiosk ansvaret

- Styret står fritt til å ta inn roller i styret etter behov, men de har ingen stemmerett i

styresaker nye styremedlemmer/poster skal stemmes inn av årsmøtet.

Valgkomite Per Anders Knive 

Haakon Tveito 

Vara Heidi Myrvold Hval 

Revisorer utgår og nytt fra 2020 er: 

Kontrollkomite       Ingar Haugen 

Ronald Pedersen Anders Kjøll 

Vara Per Anders Knive 

Utvalg:  

Byggekomite Bjørnar Fjeldvik 

SWS oppmann  Audun Solberg, 

DSSN oppmann  Steinar Svåsand, Jon Richard Røine 

Felt oppmann   Bjørn Egil Helgerud – Hans Olav Løen 

Bane oppmann  Bjørn Gjerstad, 

PPC oppmann  Cato Brekke 

NMF oppnann  Bjørn Gjerstad 

NSU oppmann  Bjørnar Fjeldvik, 

Leirdue oppmann  Vegard Forsberg 

NBSF oppmann  Kim Inge Haugen 

Ungdomsansvarlig  Linn Merethe Aas? Linda Sørvig 

Event og messeansvarlig: Kim Inge Haugen Dette verv innehas av Vara 2 
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