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

Referat fra styremøte i Lillehammer bueskytterklubb 12.
januar 2016 kl 17-18 i Tennishallen
Tilstede: Truls Strand, Keith Richardsson, Vagar Hansen, Pål Messenlien, Trond
Kristoffersen og Kai Gjessing. Mari Lillesolberg hadde meldt avbud
1) Årsmelding/årsmøte
• Vi ble enige om å velge en dag etter ungdoms OL: Tirsdag 23. februar. Så får vi
høre om vi kan låne lokale i Tennishallen eller noe annet. Det må vi finne ut før møte,
men vi kan varsle medlemmene om datoen nå.
• Utkast til årsmelding var sendt ut. Ingen spesielle kommentarer. Hvis ingen har noen
kommentarer vil denne bli lagt ut som klubbens årsmelding.
• Ny lovnorm er kommet hvor vi er pålagt å oppnevne en ansvarlig for barneidrrett (for
barn 12 år og yngre). Dette vedtar vi med de endringene vi har lagt inn i forrige
lovnorm om formål og antall styremedlemmer.
• Nytt av året er at vi må ha et elektronisk medlemsregister innen 31. desember, men
dette er ikke noe vi må vedta, men må operasjonalisere. Idrettsregistreringen er flyttet
fra 1. feb til 30. april. og årsmøte må avholdes innen 31. mars.
• Valg: leder er alltid på valg, to varamedlemmer og to revisorer er på valg og en
ansvarlig for barneidretten.
2) Regnskap
• Regnskapet var glemt å sende ut. Gikk gjennom alle postene for inntekter og utgifter.
Inntekter var dobbelt så mye som budsjettert, mens utgifter var ytterlig 10000 over
budsjett, noe som viser et negativt resultat, men en viktig investering.
Medlemskap utgjorde 31% og vi har nådd 53 medlemmer
Kursdeltagelse utgjorde 30%. her er buemakerkurs inkludert
Tilskudd utgjorde 10% noe som bla var en rest fra OL94!
Inntekter arrangement/Klubbklær utgjorde 6,% som var overskudd fra arr og salg
av klær
LAM midler utgjorde 4% som skyldes mange unge i klubben
Momskompensasjon utgjorde 3% som er inndekning for brutto omsetning 2014
Adm inntekter utgjorde 1%
Leie inntekter/Donasjon 3D-bane er nytt punkt og utgjorde 5%
På utgiftssiden utgjorde
Hallleie i Kringsåhallen 21%
Stevneavgifter utgjorde 13%
Rekvisita og bevertning utgjorde 11%
Utstyrs kjøp utgjorde 29%
Kurskostnader utgjorde 16%
NBF avg, duestikka etc utgjorde 3%
Årsavgift og forsikring utgjorde 4,2%
Budsjett 2016
Inntekter: usikkert på hvor mange som slutter/begynner, men har lagt til en forsiktig økning
fra 2015 budsjett
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Kursdeltagelse er nok en usikker inntekts post da det er vanskelig å forutse antall
deltagere, har lagt til en forsiktig økning fra 2015 budsjett
Inntekter arrangement har lagt på samme som budsjett 2015
Stevnedeltagelse (forskuttering) vil kunne bli lavere enn i 2015
LAM midler vil kunne bli litt høyere enn i 2015
Momskompensasjon vil kunne bli ca dobbelt av 2015
Leieinntekter/Donasjon til 3D bane er usikkert på hvor stort blir
Utgifter er påvirket spesielt av hall leie som største utgiftspost.
Hallleie har vi i 2016 lagt opp til 29 tirsdager og 29 søndager og tatt ut februar av
budsjettet
Stevneavgifter (forskuttering) er lagt litt høyere enn inntekter da klubben vil redusere
deltageravgift for ungdom slik vi gjorde for ungdomslekene.
Adm kostnader /rekvisita
Utstyrskjøp er andre store posten som har gått til blinker og 3D dyr på Ensby. Vi
trenger flere dyr og det ble i fjor betalt for 14152 kr i 3D dyr
Kurskostnader vil være på ca 2015 budsjett
Buestikka er tredelt: x kr per medlemskap, 1000 i avgift til NBF og y kr pr stevne
deltager som adm avgift til forbundet. Litt økning fra 2015
Årsavgifter: fast avg til idrettsråd, Brønnøysund registre , postkasse leie og internett
(domene og plass) og forsikring

3) medlemskap
• Vi har samme medlemspriser som 2015 og vil sende dette ut snarest med
anbbefaling til at de yngste er det tilstrekkelig med en times skyting.
• Nytt i 2016 er at det er 29 søndager inkludert. Videre er det ønskelig at de under 12
år har med seg en forelder.
4) Planer vår 2016
• Med fem nye aktivitetsledere og en ny dommer bør vi kunne planlegge hva vi gjør
hver tirsdag fremover
• Laugen har satt opp sin vårplan 2015 på Facebook side var inspirerende lesning.
• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1001077766617775&id=21542
4455183114
• De har fast utskytedag en dag i uka med kuldegrense på 15 grader. Videre begynner
de ute etter 16 mars hvor de har våravslutning med premier og har dagsavslutninger
hver onsdag. Her må vi kunne sette opp noe tilsvarende hvor korrespondanseskyting
ol kommer med.
• Vi mangler ordinær utebane, men kan satse på at Mosodden kommer på plass utpå
våren. Angående kurs bestemte vi å ha ett en gang i mnd, men kommer i kluss
allerede i år pga utfall av skytehall i februar. Har nå to på venteliste!
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Vi bør ha en ansvarsperson hver kveld som kan ta seg av de yngste og følge litt med.
Klubben har 8 aktivitetsledere og bør kunne få dette til å rullere.
På nye kurs bør aktivitetsledere kunne arrangere disse på omgang, slik at de får
trening i det de har lært, slik at nye skyttere kommer godt i gang.
For å beholde medlemmer må skytingen gjæres interessant ved å få de til å ta mer
utfordringer.
De unge må få mer utfordringer. Etter rød fjær kurset etterlyste deltagerne gul fjær. Ut
over korrespondanse skyting må nye få informert om de nye kravene slik at de kan
trene opp mot neste nivå.
Det er også viktig å få med medlemmer på stevner. Dette gitr inspirasjon til å
fortsette.
Vi bør variere skytingen med starte på svart skive og fortsette på ulike typer blinker.
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Vi bør få til et approbert stevne høsten 2016, feks i oktober. siden vi nå har egen
dommer.
Vil forsøke å få til et 3D stevne i mars
Vi vet ikke mer om Mosodden. Kommunen skulle kontakte Hamar bueklubb og
forbundet. Vi trenger å kjøpe nye skytematter, men vil også kunne bruke Elverums
blinkene.Trenger en liten låsbar kontainer til papirblinker ol Nærmeste toalett er på
Statoil (Sirkle K)
Vi bør kunne bruke bueanalyse programmer på nettbrett til å hjelpe enkeltpersoner i
studie av opptrekk og slipp.
Vi bør også rulere på å hente vann, sette fram/ta bort kaffe/te kakao på tirsdager
samt være skyteleder. Har kjøpt siste 17 mai fløyta på Europris!

5) Tingmøte
• Tinget avholdes på Gardermoen lørdag 16. april kl 9 til søndag kl 14. Laugen har
sendt inn flere forslag og Pål har sagt seg villig til å delta. Vår klubb kan sende to
representanter og den andre vil naturlig være nestleder, da det er krav om kvinner
der to eller flere samles.
• Fullmakt for representanten(e) må være BNF i hende den 1. mars 2016.
7) Birkebeinder film kommer nå i februar
• Er det noen stunt som kan gi klubben oppmerksomhet vi kan gjøre i forbindelse med
før premiere på Sjusjøen 7. februar og på Lillehammer 12. februar? en variant ses
her: https://www.facebook.com/100003097106657/videos/905391002907461/
• Har noen kontakter med Birkenbeinerfilmen?
Kai
Vedlagt regnskap 2015 og budsjett 2016

