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Referat fra styremøte i Lillehammer bueskytterklubb 28. januar 2014 kl 17-18
Tilstede: Kai Gjessing, Vegar Hansen, Pernille With Nordmann, Keith Richardson
Sak 1 Årsmelding, innkalling og medlemsgiro
- Skrivefeil i styreoversikt. "011 skal være 2013
- Moss romjuls stevne. Her fikk Pernille 1. plass (gratulerer)
Ellers ingen merknader til årsmeldig
- Angående valg i styret ble dette foretatt i fjor og gjelder som regel i to år.
Retter innkallingen til at neste valg er i 2015, men at vi ønsker interesserte medlemmer si fra hvis de er
interessert i å delta i styre
- Medlems giro planlegges å sende ut/ levere medlemmene med påtrykt navn og adresse.
Mangler åtte adresser som jeg håper vi kan finne igjen i banken vår på info fra innbetalte medlemskap
Sak-2 Regnskap og budsjett
- Regnskap for 2013 gir god oversikt over klubbens økonomi, og vi gikk i 2013 i overskudd med kr 10171.
Merknader er knyttet til de fleste poster. Vi diskuterte to av de:
- Nye skytematter a kr 3000.
Vegar hører med forbundet om søknad til utstyrs innkjøp kan bidra til å få ned dette beløpet.
- Profilerings tiltak
Vi bør finne nye kanaler for å markedsføre aktiviteten våres som
- redaksjoner med resultater og møtereferater
- Facebook annonsering med tagging av medlemmer med mange venner!
- Infomere Høgskolen om student tilbud.
- Trykke opp flyer og legge ut i sportsbutikker og bibliotek
Budsjett 2014 er satt opp som en "forsiktig kopi" av 2013 regnskapet
3 Medlemskaps priser
Vi opprettholdt medlemskaps priser fra styremøte 3. desember 2013.
Videre vedtok vi priser for halvårig medlemskap, for de som trenger det

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

Fullt
Halvårig
Medlem
skap
900
500
1000
600
1350
750
1850
1000
1200
700

Sak-4 Klippekort
Vi setter pris på Gjester og vil tilby ett kort med fem klipp til kr 200 (a kr 40), som varer i 2 år og hvor ubrukte
klipp ikke refunderes
Sak-5 Yngre ungdom
Klubben godtar yngre medlemmer enn ti år vurdert ut fra modenhet og med krav om at foreldre er tilstede.
Foreldre krav kan også gjelde enkelte over ti år.
Sak 6 Kurs
- Innhold de 8 kveldene:

Tirsdag 1: "aktiv instruksjon" en time av to
Tirsdag 2: "aktiv instruksjon" en time av to
Tirsdag 3: Score føring og bue etikette
Tirsdag 4: Score føring og bue etikette
Tirsdag 5: "aktiv instruksjon" en time av to
Tirsdag 6: Veiledning i buekjøp
Tirsdag 7: Konkurranse
Tirsdag 8: Avsluttende "aktiv instruksjon" en time av to. Avsluttes med en konkurranse
- Pris: kr 1500 for 8 tirsdager inkludert bue, piler og annet utstyr samt instruksjon fire tirsdager
Prosentvis medlemskap for de som tar kurs, lik antall "tirsdager" fra kurset er ferdig og til siste skyting i
vårsesongen i juni eller i siste skyting i helårs sesongen i desember.
Sesongen består av 39 tirsdags aftener, litt avhengig av bevegelige helligdager om våren.
Sak-7 Bue anbefalinger
I tillegg til å ha noen butikker som vi kan anbefale har vi også medlemmer som kan veilede i kjøp:
- Compound: Vegar
- Barebow: laugen/Tradbow på Vinstra
- Recurve: Keith og Vegar, samt Truls når han får igjen grunnbevegelsene sine (gode bedring ønskes fra
styret)
Kai

