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

Referat fra styremøte i Lillehammer bueskytterklubb onsdag 26. januar 2011 kl
19.30-20.10
Tilstede: Vegar Hansen, Truls Strand, Keith Richardson, Arne Bøhle og Kai Gjessing
Saksliste:
1) Valg av kasserer i klubben
Vegar Hansen ble valgt til kasserer.
2) Valg av bank
Vegar har fullmakt til å opprette ny bakforbindelse for klubben
3) Årsmøte
Årsmøte avholdes tirsdag 22. februar kl 19-20 i tennishallen
4) Praktiske spørsmål rundt flytting ble diskutert
a) Ekstra skiver.
Vi kikket på Catos buesport kontra engelske skiver (QT19)
Keith har tre engelske lamminerte blinker som klubben kan få kjøpt til 1100/stk.
Han har også stativ som kan monteres hjul på.
Vedtak: Klubben kjøper tre skiver av Keith.
b) Pilfangernett.
Det vi har i dag er ca 9 meter langt og er underlag for parkett.
Engelsk pilfanger nett 3x10meter koster ca 200/meter.
Keith har pilfanger nett som er 3meter høyt, som kan brukes til treningsbane/kurs aktivitet.
Vedtak: Vi avventer kjøp og begynner med vårt eksisterende nett.
c) Klubb/Salgsvogn
Truls lagde en enkel skisse hvor en lagrer buene liggende ved siden av hverandre med plass til ca 10 buer.
Et hengslet lokk av finer som går oppå og dekker foran. Kassen kan lages av harde sponplater.
Under buene kan det være en hylle med inngang foran hvor vi har kasser med ulik reservedeler ol
Viktig at det er god orden på pilene, slik at det er feks 10-15 sett med 3x piler som oppbevares hver for seg,
samt et par større beholdere med piler til reperasjon/reserve.
Vedtak: Truls tegner videre på utkastet
d) Avtale med Lillehammer Videregående
Vedtak: Arne kontakter vaktmester og ber om regning fram til og med 23. februar, samt diskuterer når det
kan passe med en dugnad på nordveggen.
e) Klubbkonto
Beholdning er ca 30000. Leiepris i tennishallen er kr 155. Vi får noe rabatt for tilbud til ungdom under 18 år.
Pga diverse årsaker har nesten ingen betalt medlemskap for 2010.
Vedtak: Vi må få mer orden på medlems arkivet gjennom: Alle som skyter jamnlig må betale medlemskaps
kontingent og alle som er innom og prøver en gang, skal vi minimum notere navn og mobil nummer på.
f) Diverse innkjøp
Vedtak: Truls bestiller 40, 60 og 80 cm skiver samt ca 20 stk pilhyller
g) Rekruttering
PR i byavisa og GD tar vi når vi flytter (tirsdag 8. mars (uke 10)) blir første ordinære skytekveld
Vedtak: Vegar og Arne kontakter avisene

h) Kurs i bueskyting
Kursene går kl 19-20 og vi deler mellom junior og senior.
Vedtak: Keith kommer med forslag til kurs. NB Det ligger allerede ute informasjon
påhttp://Lillehammerbueskyttere.no
Kai kontakter Kringsjå skole og tilbyr at elever kan få tilbud om kurs til rimeligere pris.
i) Kurs i buebygging
Dette er for å skape blest rundt buekluben.
Har vært i dialog med Eirik og det gjenstår å finne en dato og sted å være før vi annonserer dette.
Vedtak: Kai organiserer buebyggerkurs
j) Formaliteter
Kai kontakter forbundet for å se om de har noen støtte ordninger
Buestikka: På hjemmesidene til forbundet står det:
"Årsabonnement er pliktig for vårt forbunds medlemmer, for øvrig kr. 150,-"
Usikkert på hvor mye medlemmer betaler for bladet
Vedtak: Kai kontakter forbundet og ber om at det er valgfritt å få tilsendt stikka, alternativt som peker til en
pdf fil på e-post
k) Internkontroll rutiner
Vedtak: Kai lager et utkast
l) Medlems giro
Fikk kommentarer på utkast til medlemsgiro.
Lager den ferdig når Vegar har fått ny bankforbindelse
Drodlet litt rundt klubb logo. Vi kikket på Ullsensaker og våre lokale birkebeinere.
En enkel strek logo er å foretrekke framfor et bilde.
Skiløperen i våpenskjoldet til Lillehammer kommune mangler bue, mens skiidrettens fremme har en flott
logo med ski, bue og stav, men den er antagelig opphavsrett beskyttet.
Vedtak: Truls lager et utkast basert på feks hellerisning med ski og bue.
Kai

