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Referat Årsmøte i Lillehammer bueskytterklubb
11. februar 2014 kl 19-20 i Tennishallen
Årsmøte for året 2013 var annonsert på vår hjemmeside og orientert om på alle skytingene, samt sendte 8 sms til
medlemmer som ikke har vært på trening i 2014 og 13 sms og 3 epost til ikke medlemmer.
På årsmøte kom det 18 personer med stort og smått.
Årsmøte
1) Godkjenne de stemme berettige
Vegar gikk gjennom medlemslista og markerte de 11 medlemmene som var tilstede.
2) Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent
3) Vegar ble valgt til referent og Kai til dirigent
4) Årsmelding 2013
Årsmeldingen ble gjennomgått og avsluttet med applaus for Pernille som har gjort det fantastisk bra på stevner.
Årsmeldingen ble tatt til etterretning
5) Regnskap 2013
Regnskapet ble gjennomgått punkt for punkt.
Tilskuddet fra NBF var etter aktivitetsleder kurset.
Regnskapet for 2013 ble tatt til etterretning
6) Behandle forslag og saker
Ingen saker
7) Medlemskontingent.
Kai forklarte hvordan de nye satsene var satt sammen:
Medlems kontingent + hallavgift for for et halvt år. Skyter du mer enn "halvparten" får du rabatt og skyter du mindre
får du ikke rabatt. Klubben ønsker at medlemmene kommer og trives på treningene. Det var etterlyst en gruppe for
inaktive som vil støtte klubben, men som av ymse grunner ikke skyter. Gruppen støtte medlem ble foreslått til kr 500
for et år.
Følgende medlemskontingenter ble vedtatt:

Medlemsgruppe
Junior 10-18
Student 18-25
Senior 18 +
Familie
Pensjonist 60+
Støtte medlem

Fullt Medlem skap
900
1000
1350
1850
1200
500

8) Budsjett 2014
Budsjettet ble gjennomgått punkt for punkt. Sist år var også satt opp med underskudd, men gikk 10000 kr i overskudd
Underskudd i 2014 er satt opp pga investering av nye skiver. Videre er det flere usikkerheter i regnskapet angående
hvordan medlemmer vil fortsette med de nye satsene og hvor godt vi klarer å avvikle kurs og bedrifts tilbud.
Budsjettet ble vedtatt.
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9) Organisasjonsplan
Ingen endringer i organisering av styret
10) Valg
I tilegg til Håkon trenger vi en ekstra revisor. Pål Messenlien meldte seg og ble "akklamert"
Kasserer Pernille har fått jobb i Stavanger og reiser i april. Henriette Thorsberg har sagt ja til kasserer verv.
Akklamert.
Årsmøtet ble avsluttet 19:30.
Referent Vegar Hansen
Medlems møte:
Resten av tiden ble brukt til dialog rundt opplæring, veiledning, gode og dårlige nettbutikker. Utenlandske nettbutikker
er fine til å finne riktig produkt, men har heftelser med skatt og moms. Det er ofte behov for en dialog, noe som er
fraværende for mange nettbutikker.
Behov for tilbud av mer opplæring for junior (rød/gul fjær) og hvit..-..gul pil for senior. Truls ser på denne saken.
Prima service hos Tradbow tross mindre utvalg på recurve buer.
Stevner:
15. mars Tønsberg
23. mars Larvik
4.-6. april NM på Elverum (Påmelding: frist 1. mars)
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