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

Referat fra Årsmøte i Lillehammer bueskytterklubb
tirsdag 10. februar 2015 kl 19:10-20:15 i Tennishallen
Sak 1 godkjenne stemmeberettigede
Det var 18 stemmeberettigede medlemmer tilstede
Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent
Det ble orientert om årsmøte på andre skytekveld, men sakslisten ble først lagt ut kvelden før på hjemmesidene
sammen med årsmelding. Ingen kommentarer til saksordenen.
Videre ble det sendt e-post til seks medlemmer som ikke har vært på trening og 10 e-poster til tidligere medlemmer
med informasjon om årsmøte og spørsmål om markedsføre nybegynnerkurset 17. februar.
Sak 3) Valg av dirigent og referent
Kai ble valgt
4) Behandle idrettslagets årsmelding for 2014
Idrettslagets årsmelding ble lest i sin helet.
Feil i siste avsnitt ved at det var Håkon og ikke Gunnar som deltok på stevne på Hamar
Årsmeldingen for 2014 ble tatt til etterretning
5) Behandle idrettslagets årsmelding
Situasjonen i 2014 var at klubben hadde tre kasserere. Dette var uheldig for bokføringen.
Har klart å fremskaffe alle bilagene for 2014 og avklart med kemner og kommune om at alt er betalt.
Regnskapet ble forskjellig fra det vi hadde på ekstraordinært årsmøte før jul. Vi endte opp med underskudd i 2014 på
11012,75, mens vi budsjetterte med underskudd på 10700. Kjøp av tre nye blinker var årsaken til dette.
regnskapet ble tatt til etter retning
Det er ikke revidert da vi var sent ute med å fremskaffe alle bilag og det vil bli revidert i etterkant.
Regnskapet for 2014 uten revisorrapport ble tatt til etterretning
6) Behandle forslag og saker
Styret fremmet forslag om fritak av medlemsavgift for styremedlemmer (Leder, nestleder, kasserer og to
varamedlemmer)
Dette satte igang en god diskusjon om innsats i klubben og måter å avlaste styret og belønne styret for innsats.
Vedtak: Styremedlemmer får halv medlems-pris og leder får dekt hele medlems kontingenten
med følgene protokollføring: Klubben lager rutiner for at flere tar skytelederansvaret og rutiner for å ta seg av
besøkende.
7) Justering av revidert budsjett
Siden ekstraordinært årsmøte har det kommet til noen endringer. Buemakerkurs blir avviklet i helgen med seks
deltagere og er et balanseprosjekt hvor inntekter utgifter skal gå i null for klubben. Videre har vi redusert hallleie i
2015 ved at vi planlegger å skyte ute i mai, juni og august. Det vil redusere hall leie, men øke utgifter til ute utstyr.
I budsjettet var det lagt inn reduksjon på 6000, mens reduksjonen blir på 3600 noe som vil øke investerings posten
med 2400 til 10800.
Revidert budsjett er godkjent.
8) Behandle idrettens organisasjonsplan
Ingen endringer i organisasjonen
9) Foreta valg
Leder og varamedlemmer ble valgt for to år i fjor.
Pga kasserer som har flyttet og nestleder som ønsker avlastning var disse vervene på valg.
Trond Kristoffersen ble valgt til kasserer
Mari Lillesolberg ble valgt til nestleder.
Pål Messenlien og Håkon Myhren fortsetter som revisorer.
Årsmøtet slutt 20:10
Kai

Referat årsmøte Lillehammer bueskyttere for året 2014

Side 1 av 2

Etter årsmøte hadde vi medlemsmøte hvor følgende saker ble diskutert:

Vi diskuterte vi interessen for investering i 3D dyr til banen i Ensby og nødvendig utstyr på banen i Engsvea.
Vi trenger forøvrig en avtale med Søre Ål Idrettslag angående det siste. Marius holder kontakten og får til et møte
hvor vi kan få ordnet det formelle. Til begge disse prosjektene trenger vi å sette opp planer og budsjetter for
investeringer.
Tilskuddsportalen har mange adresser vi kan søke på. Pål tilbød seg å grave gjennom lista for å finne mulige
sponsorer. Alt som involverer ungdom gir fort midler. Kai sender liste til Pål.
Videre vil Pål booste Facebook siden for å få flere deltagere på nybegynnerkurset som starter 17. februar
Påmelding til ungdomslekene er 20. februar
send e-post til post@lillehammerbueskyttere.no med opplysninger om:
Buetype, fødselsdato og Navn
Det kommer 70-80 skyttere og grensen er satt på 75
Frivillige til ungdomslekene 17.-19 april: Vi trenger flere til å rigge opp skiver, sette ut stoler,og noe og noen til å
selge: kaker, brus etc til deltagere og publikum (foreldre), samt noen til å koke kaffe selge brus etc
Marte og Stine meldte seg tvert til salg.
Vi bør kjøpe en iZettle til å håndtere bankkort via mobiltelefon, selv om skyttere er vant til å håndtere kontanter. på
stevner.
Kai
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