
 
 

Innkalling til årsmøte i HPK 
 

24.02.2020 i Kuleisen, kl. 18.00 
Hanne Hauglands veg 2, 5519 

Haugesund 
 

SAKSLISTE 
 
1.  Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

 Velge møteleder. 
 Velge referent, 2 representanter til å underskrive protokollen og 

tellekorps. 
 Godkjenne de stemmeberettigede. 
 

2. Gjennomgang Kuleisen, bygg. 
 
3.  Godkjenne klubbens lover. 
 
4. Innkomne forslag 
 
5.  Regnskap i revidert stand.  

 
6.  Medlemskontingent. 
 
7.  Forslag til budsjett 
 
8.  Valg: 

 Leder      på valg 
 Nestleder/Programansvarlig     ikke på valg 
 Sekretær     på valg 
 Kasserer     ikke på valg 
 Feltansvarlig    ikke på valg 
 Opplæring     ikke på valg 
 Vedlikehold     på valg 
 Ungdomsansvarlig   på valg  
 Varamann     ikke på valg 
 Varamann     på valg 

 

 



 
 

 Revisor 1     på valg (1 år)  
 Revisor 2     på valg (1 år)  
 Leder av valgkomité   på valg 
 Medlem i valgkomité    på valg  
 Medlem i valgkomité    ikke på valg 
 Varamedlem i valgkomité   ikke på valg 

 

9 Valg av kontrollutvalg: 

 Medlem i kontrollutvalg -  på valg (2 år)  
 Medlem i kontrollutvalg -  på valg (1 år)  
 Varamedlem i kontrollutvalg  på valg (2 år) 

 

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  
 
a)  Påse at Haugesund Pistolklubbs virksomhet drives i samsvar med Haugesund 
Pistolklubbs og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
 
b)  Ha et særlig fokus på at Haugesund Pistolklubb 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. 

1. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre Haugesund Pistolklubb 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. 

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

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være hos styret 14 dager før 
– dvs. senest 10.02.2020. 


