Lillehammer bueskytterklubb
Postboks 422, 2603 Lillehammer
http://Lillehammerbueskyttere.no

Referat fra styremøte i Lillehammer Bueskytterklubb
tirsdag 3. januar 2012 kl 17.30-18.30
Tilstede: Truls Strand, Vegar Hansen, Keith Richardson. Fraværende Constanze Gerbert
Saksliste
1) orienterings saker
Informasjon fra forbund, klubber ol
Bueforbundet ved Sverre Fredriksen planlegger buesamling på Lillehammer helgen 12-13. mai. De har leid
tennishallen og planlegger instruksjon på lørdag og konkurranser på søndag.
Naboklubber inviteres til å delta. Vi bør forsøke å få dette til som et offisielt årlig stemne og bør planlegge
avviklingen med det for øye. Vi bør også ha noe konkurranser på lørdag slik at det ikk ebare er teori.
Vi bør avklare om vi har blinker nok. Keith har tre ekstra. Hva med å konkurrere med fire buetyper for alle
deltagerne? (Barebow, tradisjonell, recurve og compound?)
Vegar har fått ilbud fra Hamar bueklubb at vi kan skyte på utebanen deres på Stalsberg om sommeren.
Vi bør vurdere pistolbanen i Hovemoen.
2) Erfaringer fra 2011
Året 2011 har vært et godt år for klubben: Vi har fått nye flotte lokaler og interessen for bueskyting har økt.
35 skyttere har vært innom i 2011, en tredjedel av disse er medlemmer og skyter mer enn 4-5 ganger
Vi har en stor utfordring på å gi nye skyttere et godt tilbud. Videre leser jeg i siste nr av Buestikka (nr 10 des
2011) at Lillehammer ligger på 11 plass i deltagertoppen og at vi er særskilt omtalt. Interessen for
deltagelse på stevner er til stede og mulig vi kan arrangere stevner selv. Vegar er meget aktiv på stevner og
har kontakt med Skreia og Hamar. På Lena skyter de med bue på søndag ettermiddag, og det er noen på
Reinsvoll som har utstyr.
-> Hva gjør vi i 2012 for å bedre miljøet for medlemmene?
Forslag:
Vi bør arrangere flere lokale konkurranser, da dette inspirerer og inkluderer medlemmene: Feks en før
påske, en i mai (12-13!) og en før jul.
Vi trenger flere inspirasjons/aktivitets ledere som kan ta ansvar for å instruere bueskyttere. Her bør vi sjekke
med forbundet om de har noen tilbud vi kan benytte
Vi bør ha pause i skytingen. Skyting i to timer i strekk er ikke heldig for miljøet. Feks 18.30-18.45
oppvarming, 18.45-19.15 skyting )også merkeskyting), 19.15-19.45 pause, 19.45-20.15 skyting
Kan vi få til noe spektakulært rundt skibueskyting denne våren?
3) Vaktliste vår 2012
Skytelederansvaret har blitt mer krevende og tar mye tid under skytekvelder. På grunn av sikkerhet må vi
opprettholde dette nivået.
Vedtak:
Vi bør være flere skyteledere og med en pause kan en dele vakta, slik at en både får skutt og vært
skyteleder
Truls spør Jens Kåre og vegar spør espen eller andre. På basis av dette setter vi opp vaktliste for våren
2012
4) Klubbskap
Truls og Jens Kåre har fått laget et solid flott klubbskap, som nå er innredet for klubb buene på den ene
siden og skiver og verktøy på den andre siden. Privat skapet er nå tatt i bruk og for de som ikke skyter
andre steder kan oppbevare bue og piler i privat skap
Fantastisk fint og en god utvidelse til å ha utstyret vårt i, all ære til Truls og Jens
5) Oppgaver (fritt etter hukommelsen)
- Privat skap burde vært festet til vegg (med en sperre på baksiden av sponplateveggen)
- Klubb piler må få limt på nye nokker og fjær, og grupperes "tripiler"

- ha en beholder for skade på en eller fler av "tripiler"
Opppgave:
Vegar hører med Arne om han har noen klubb piler.
Vi bør kjøpe nye klubb piler i aluminium av samme type som sist
6) Årsmøte
Forslag tirsdag 21. februar 2012 kl 17-18.30
saker: behandle årsmelding, behandle regnskap, behandle innkomne forslag: vedta Nifs klubbvedtekter,fast
sette medlemskontingent,vedta budsjett og valg av styre
Til styremøte 3. januar:
- Kai lager utkast til årsmelding og forbreder vedtak av Nifs klubbvedtekter og internkontroll dokument
- Vegar lager utkast til regnskap, forslag om klubbkontingent og forslag til budsjett
- Valg: Vi har ikke valg komitee, og må derfor håndtere dette på årsmøte.
Styret består i dag av : Leder: Kai Gjessing, nestleder: Constanze Gerbert, kasserer: Vegar Hansen,
varamedlemmer: Truls Strand med ansvar for vedlikehold og Keith Ricardsson med ansvar for opplæring.
Vi gikk igjennnom:
Utkast til årsmelding: Vi har 31000 på bok, men skylder ca 8500 for hallen i 2011. Inntektene fra tirsdags
skytingen ligger på 6500. Vi har også fått tilskudd på 1018, som kan være Lokale aktivitetsmidler basert på
opplysninger gitt under idrettsregistereringen. Vegar tilføyer tall fra regnskap og deltagelse i konkurranser
og resultater, slik at vi kan sende det til medlemmene før årsmøte
Utkast til klubbvedtekter: Her har vi få valg: navn, formål, sammensetning av styre og hvilken mnd årsmøte
skal avholdes. Vedlegger et utkast til orientering
Utkast til internkontrolldokument ble raskt gjennomgått. Dette er det styret som vedtar og følger. vedlegger
utkastet som nok bør bearbeides mer før styret vedtar det, men vi kan orientere om arbeidet på årsmøtet.
Om budsjettet: Vi har piler , blinker og buestrenger for noen år, men mangler piler.
Om Inventarliste: Truls lager en oversikt til årsmøte. (Hvor er våre runde blinker? De stod ute under
vårmarkedet på birkebeineren [Opplyst av Kalle]
Om Valg: Vi må velge minst en revisor ( i nye regler står det to) og en ansvarlig for politiattest samt vara) i
tilegg til styre med leder, nestleder og kasserer + vara
7) Medlemskontingent
Forslag om å heve kontingenten vesentlig slik at skytingen blir gratis erstattes med forslag om heving av
kontingenten med 100 kr.
Kontingenten har ikke vært endret siden 1996!
Prisene blir da kr 400 for junior, 600 for senior og 900 for familie
Det er viktig å få avklart dette før årsmøtet da vi bør sende ut giroer raskt
Ønsker tilbakemelding på dette før tirsdag 10. januar
Kai Gjessing

