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

Referat fra styremøte i Lillehammer bueskytterklubb
27. januar 2015 kl 17-18 i Tennishallen
Tilstede: Kai Gjessing, Truls Strand, Vegar Hansen og Keith Richardsson
Saker
1) Årsmelding vedlagt innkalling
Utkast gått gjennom.
Ingen kommentarer
2) Regnskap
Må revideres av revisorene (Pål og Håkon)
Kai justerer regnskapet med de siste transaksjonene fram til nyttår.
Videre må jeg lage justert budsjett for å ta høyde for fritak av medlemsavgifter for styremedlemmer.
Vegar tar med alle fakturaer/papirer og vi overleverer dette til revisor: Pål/Håkon
3) medlemskap
Dette ble avgjort på ekstraordinært årsmøte
Samme priser som i 2014.
4) Kurs 2015
Datoer er fastsatt på siste styremøte for
-> nybegynnerkurs 17. februar og fem tirsdager og 1. september og fem tirsdager
-> buemakerkurs helgen 14. og 15. februar
Jeg har lagt ut info på nettsider, og Pål har laget "join" knapp på Facebook.
Jeg har i tillegg laget små flyers som legges ut i sportsbutikker, bibliotek, Jorekstad ol.
Keith har laget et forslag til innhold til fem tirsdager:
Nybegynner kurs over 5 kvelder 17.45 20.00
Formell instruksjon fra 18.10 19.00..... Pause..... Øvelser 19.10 19.50
Første tirsdag:
Introduction to the basic technique of target shooting using a recurve bow without sights.
Andre tirsdag
Explanation of types of bow and equipment; bow setup and care; shooting safety; awards and competitions.
Tredje tirsdag
Instruction in technique of shooting a recurve bow with a sight.
Fjerde tirsdag:
Explanation of different types of sights and how to adjust them.
Advice on what equipment is suitable to each person and how the
Setting up for recording a 30 arrow session after the break.
Femte tirsdag:
Fun team competitions, tips and help as needed.

Rød fjær arrangeres ca 14 dager etter avsluttet kurs.
5) Bueanbefalinger

Vi bør ha noe mer konkret på hjemmesidene om buelengde, dralengde, styrke etc sammen med noen
konkrete pakker fra:
I siste buestikke anbefalte vi Tradbow og Hummelkjær.
-> Hvor bør vi henvise medlemmer, slik at de kan lese seg opp?
Truls sjekker nett kilder vi kan lage pekere til som vi anbefaler medlemmer å lese..
6) Valg
Vegar ønsker pause fra styreverv, men kan ta på seg og arrangere aktiviteter/påmelding.
Vi trenger:
-> en nestleder
-> en kasserer. Har spurt Ingeborg. Pål har tilbudt seg.
Vi bør ha avklart dette før årsmøte, så dette ikke blir grunn til ikke å delta.
Vi snakket kjekt om fritak av medlemsavgift for styremedlem, men det bør også vedtas. Det kan virke
positivt for interessen
Snakket med Mari og hun virket interessert når hun hørte om planlagt vedtak om fritak av
medlemsavgift. Hun er forøvrig innkalt til å delta i birkebeinerfilmen.
7) Revisjon av Internkontrolldokument av 3. januar 2012 vedlagt innkallingen
Så lenge vi ikke har alle banene vil aktivitet i bane 3 kunne utgjøre en risiko
Vi bør kjøpe kroker til å hekte nettet g\fast i vestvegg, samt sette opp benker, slik at en ikke uhindret
kan løpe inn på vår bane, og skyteleder må påse at det ikke skjer aktiviteter i vestre del av bane tre,
slik det enkelte ganger gjør.
Ser fram til at vi leier alle tre banene! Har i 2014 ikke motatt noen rapport om uønskde hendelser.
Nærmeste er at fløytesignal gis noen ganger, når det fortsatt er skyytere ved blinkene.
Tar ut trenigstider og legger til at: Tre blås i fløyte er uansett stopp av all skyting!
8) Ymse
Vi bør selge unna buestativ som består av løse deler og kjøpe buestativ hvor alle delene henger
sammen.
Truls sjekker pris på kogger, tab og stativer, samt pilfangernett i helst grønn farge
Vi bør høre med kommunenen om de kan være med å investere i et slikt nett?
Videre bør klubb pilene standardiseres på litt stive Jazz piler i full lengde.
Kai spør om vi kan få flere plastkort og om de kan sette inn en låsleser på:
Døra ved trappa inn til vårt utstyr, samt en på døra til stolene, og om vi kan få flere adgangskort.
Mvh
Kai Gjessing

