Referat fra allmøte dialog i bueskytterklubben 15. februar 2017, kl 20-21
 Kurs for friluftsgruppa.
Etter samtale med styret i friluftsgruppa fra INN har vi fått meddelt et ønske om kurs i
løpet av vårsemestret.
Under diskusjon sammen med medlemmene kom vi fram til at vi må ha minimum 6
deltakere som betaler 250 per stykk. Kurset vil bli holdt nede i fabrikken med varighet
på et par timer. Kursdeltakere som ønsker å fortsette etter kurset vil få et pristilbud
for medlemskap. Dato er ikke satt og vil være avhengig av når det passer for
friluftsgruppa, vi trenger to kursledere når dato er bestemt. Mari vil videreformidle
informasjonen.
 Dugnad Fabrikken.
Vi har behov for å rydde nede i fabrikken siden det er lagret en del artikler foran
nødutgangen.
Dato ble ikke bestemt og blir satt senere.
 Ungdomslekene 21-23 april.
Ungdomslekene er i April og Vegar har vært i aktiv samtale med ansvarlige for
arrangementet.
Det er ytret et behov for kiosk på lørdag denne helgen, som vi trenger en eller flere
frivillige til å bistå.
Mange lurte på hva prisen for ungdomslekene ville bli uten overnatting, etter samtale
med arrangementansvarlige fant Vegar ut at det blir 500 kr per person uten
overnatting.
Fredag før ungdomslekene må vi ha dugnad for å rigge opp til arrangementet, vi
trenger ca 5-6 frivillige for å gjøre dette.
Alle medlemmer oppfordres til å motivere andre medlemmer i riktig alder til å delta på
ungdomslekene.
 Skyteledere og ansvar for veiledning
Medlemmer til stedet på møtet ytret et ønske om at skytelederne burde bistå mer
med veiledning til de andre skytterne for å forbedre teknikk. Det kom også opp et
forslag om at skytelederen burde fokusere mer på å motivere barna til fokusere på
skytingen i stedet for å bli distrahert av annet. Kunne to skyteledere være en
mulighet? En for barna og en for de voksne.
Det ble også foreslått at de yngste barna fikk skyte en time i stedet for to, siden det
virker som at to timer med fullt fokus på skyting senker motivasjonen.
 Hvit pil ferdighetsmerke
Det ble purret på å få gjennomført hvit pil ferdighetsmerket siden mange nå er ferdig
med både rød og gul fjær. Dette skulle bli vurdert å få til en tirsdag kveld i nærmeste
fremtid.
Mari Lillesolberg

