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

Referat fra årsmøtet i Lillehammer bueskytterklubb
Tirsdag 23. februar 2016 kl 18:00 – 19:34
Sakliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
Tretten medlemmer tilstede: Truls Evensen, Tom Vidar Guneriussen, Truls Strand,
Arne Jensen, Pål Messenlien, Marius Buer, Vegar Hansen, Mari Lillesolberg, Trond
Kristoffersen, Gunnar Huuse, Aksel Huuse, Ole Jørgen Lunde og Kai Gjessing
2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Innkalling, saksliste og forretningsordenen godkjent
3) Velge dirigent(er) og referent.
Kai ble valgt til dirigent og referent med Vegar som korrekturleser!
4) Behandle idrettslagets årsmelding for 2015
Årsmeldingen for 2015 ble gjennomgått. Halve årsmeldingen består av deltagelse og
resultater fra alle stevnene medlemmer har deltatt på.
Merknad: Under NM i 3D skyting kom Brage Lervåg på første plass i sin klasse.
Vedtak: Styrets årsmelding for 2015 ble godkjent
5) Behandle idrettslagets regnskap 2015
Regnskapet ble gjennomgått. Det viser at vi på inntekter overgikk budsjettet på alle
punkter, totalt 100% over budsjett. Utgifter var tilsvarende. Totalt har vi brukt 10489
kr av egenkapitalen. Dette har vært en god investering for året 2015. Stevneavgift går
ikke i null, da vi klubben har bidratt for ungdom på noen stevner.
Vedtak: Foreningens regnskap for 2015 ble godkjent
6) Behandle forslag og saker:
Forslag: Godta ny lov norm for idrettslag
Vedtak: Beholder de endringene vi har lagt inn i den forrige lov normen (Målsetting,
formål, og antall styremedlemmer)
7) Vedta budsjett for 2016
Postene for 2016 ble gjennomgått og usikre poster ble forklart årsak til usikkerhet.
Det ligger store muligheter til økte inntekter i årets budsjett (og økte utgifter).
Posten stevnedeltagelse ble hevet med kr 5000 på inntekter og utgifter.
Utstyrskjøp ble hevet til kr 20000 med 10000 kr til skytematter og 10000 til 3D dyr
på Ensby banen.


Kursavgift settes til kr 500 for to timers kurs som inkluderer tre ganger to timer
lån av klubbutstyr fram til neste kurs 5. april. Etter dette vil kursdeltagerne få
tilbud om medlemskap til redusert pris og tilbud om å kjøpe eget utstyr. Vi bør
kjøpe buer, som vi videreselger til nye skyttere.









Klubben bør også tilby andre kurstyper, som for eksempel bruk av sikte
(recurve), tuning av buer etc. For medlemmer som instruerer bør kursene
være gratis, mens hvis vi må leie inn indtruktør, må vi ha en avgift for å få
dekket utgiftene. Lindberget har sagt at han kan bidra, mens Skytterseter har
varslet at han er for opptatt.
Leie av Kringsjåhallen reduserer vi tilbake til tirsdager og avvikler bruk på
søndager. Vi avholder møte med eier av fabrikklokalene og inngår avtale med
kjelleren hvis vi finner det økonomisk forsvarlig. Søndager i 2016 utgjør ca
4000 i budsjettet. Hvis kjelleren tilfredsstiller medlemmenes behov for ytterlig
trening kan vi gå over til kun å leie en bane i Kringsjåhallen, hvis fremmøte der
avtar. Motsatt kan det være aktuelt å ha en tilleggs avgift (Nøkkel avgift) for de
som ønsker å trene mer enn en dag i uka (i kjelleren på fabrikken)
Det er videre usikkert om fremtiden til Kringsjjåhallen, da det er planer om å
avvikle skolen! Her er det viktig at vi finner ut hvem som sitter med makta og
hvilke planer de vil vedta for Kringsjåhallen.
Klubben bør kunne avholde to stevner i jubileumsåret: Ett i Ensbybanen og ett
i Kringsjåhallen. Disse blir ikke approberte, da de er innmeldt for sent.
Klubben vil ha møte med eier av kjelleren i Fabrikken for å leie en bane fram til
sommeren. Banen er ca 2,4 meter på det smaleste, og søylene og takhøyden
gir begrensinger i arealet. Vi bør ha møte med Havang før neste torsdag, om
hva de kan bidra med.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med balanse på kr 85300 kr for 2015
8) Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Ingen endring av organisasjonen ut over ny barneansvarlig for ungdom 10-12 år
9) Foreta valg:
Leder og varamedlemmer ble valgt for to år i 2014 og ny nestleder og ny kasserer ble
valgt i 2015
a) Leder
Kai ble gjenvalgt
b) To varamedlemmer
Pål Messenlien og Gunnar Huuse ble innvalgt og avløste Truls og Keith
c) Valg av ansvarlig for barneidretten (ny i 2016)
Marius Sunde Buer ble valgt
d) Revisor. Klubben trenger to revisorer
Arne Jensen og Ole Jørgen Lunde ble valgt til revisorer.
I tillegg valgte vi:
i.
ii.

Pressekontakt: Vegar Hansen med Ole Jørgen Lunde som bidragsyter
Tiltaks sjef: Pål Messenlien med Ole Jørgen Lunde som assistent

Lest gjennom og godkjent av av Vegar Hansen

