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DAGSORDEN

ÅRSMØTET MANDAG DEN 29. OKTOBER 2012

1. Åpning av møtet - Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteleder
- Valg av referent
- Valg av to personer til å undertegne protokoll
- Kontroll og opptelling av forslags- og stemmeberettigede

2. Årsberetning: - Hovedlaget
- Ungdomsutvalget

3. Revidert regnskap

4. Budsjett for neste periode

5. Fastsettelse av årskontigent

Styret foreslår å beholde kontingenten uendret også kommende år. Dette vil si:
Rekrutteringsskyttere kr. 150,-
Seniorer (18 år og eldre) kr. 300,-
Familiepakke kr. 450,- Pakka inkluderer 2 navngitte familiemedlemmer
Ekstra familiemedlem kr.   50,- Pr navngitte familiemedlem utover de 2 første

6. Valg

7. Innkomne saker

A. Forslag om økning av påmeldingsavgiften på stevner i Akershus for 2013

Se eget ark/neste side for hele saken.

Styret foreslår for ombudsmøtet i Akershus Skyttersamlag å øke påmeldingsavgiften på
stevner i Akershus til kr 140 for senior og veteran og kr 90 for rekrutt/junior.
Premieinnskuddet foreslås å være henholdsvis kr 70,- og 50,-.

Stemmeberettigede er personer over 16 år som har betalt fastsatt kontingent.
Stemmer kan bare avgis ved personlig fremmøte.

Nittedal Skytterlag

Styret
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Til Akershus skyttersamlag

Forslag om økning av påmeldingsavgiften på stevner i
Akershus for 2013

Vi i Nittedal skytterlag har gjennom sesongen 2012 erfart at det er en del samlag rundt oss som har hatt
høyere påmeldingsavgifter enn vi har hatt i Akershus i 2012. Dette gjelder Drammen, Oppland,
Hedemark og Solør. Oslo, Østfold og Follo har ligget på vårt nivå. Når vi så gikk dette nærmere etter i
sømmene finner vi at siste justering av avgiftene i Akershus var tilbake i 2006 (Ombudsmøtet i 2005).

Vi sjekket deretter konsumprisindeksen i samme periode og denne har økt med 14,03 % i perioden fra
2006 til august 2012 (må forventes å bli ennå høyere frem til 31. desember 2012). En slik økning i
konsumprisindeksen vil ikke bety at alle skytterlagene har økt sine kostnader til stevner og drift med
14,03 %, men dette gir likevel en god indikasjon på at kostnadene våre har økt betraktelig i løpet av de
siste seks årene.

En økning i våre utgifter på 14,03 % uten tilsvarende økning av inntektene vil være negativt for de
fleste. Dette alene mener vi er tilstrekkelig til at man nå bør justere prisene.

Selvsagt er det jo også et moment at all økning av utlegg for skytterne er negativt, men det er likevel
viktig å finne et balansepunkt hvor også de som skal arrangere stevner sitter igjen med et visst
nødvendig minimum etter et arrangement.

Vi tillater oss derved å fremme nedenstående forslag. Vårt hovedforslag er alternativ B, men alternativ
A og C er tatt inn for å nyansere bildet før beslutning tas.

Tekst
Innskudd
senior

Økning Økning
%

Innskudd
rekr/jun

Økning Økning
%

Alternativ A
Påmeldingsavgift 130 10 8,3 % 90 10 12,5 %
Arr.avg. 65 5 8,3 % 40 5 14,3 %
Premieinnsk. 65 5 8,3 % 50 5 11,1 %

Alternativ B - hovedforslag
Påmeldingsavgift 140 20 16,7 % 90 10 12,5 %
Arr.avg. 70 10 16,7 % 40 5 14,3 %
Premieinnsk. 70 10 16,7 % 50 5 11,1 %

Alternativ C
Påmeldingsavgift 150 30 25,0 % 100 20 25,0 %
Arr.avg. 75 15 25,0 % 45 10 28,6 %
Premieinnsk. 75 15 25,0 % 55 10 22,2 %

For en familie hvor en voksen og en ungdom reiser rund og skyter 25 stevner hver (felt, bane og 15m),
vil alternativ B utgjøre en økt kostnad på kr 1 500 pr år. Arrangørene vil tilsvarende sitte igjen med kr
750 i økt arrangementtilskudd.

Med vennlig hilsen
Nittedal skytterlag
v/styret
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