Referat fra styremøte i Lillehammer bueskytterklubb kl 1819.45 den 11. januar 2017
Tilstede: Kai, Pål, Gunnar, Laura, og Arne og Morten etterhvert.
1) Regnskap
Vi kom 15000 kr dårligere ut i 2017 enn i 2016, noe som betyr at vi har hatt høy
aktivitet i 2017. Det er bra.
Høsten 2017 fikk vi ny utgift på strøm på ca 1200/mnd avhengig av forbruk.
Fortsatt er det markert treghet i betaling av: klær, kurs, stevnedeltagelse etc, selv
etter bytte til visma e-account.
Økonomisk har aktiviteten økt på alle områder, inklusiv forbruket:
Vi gikk gjennom alle postene på inntekter og utgifter med kommentarer og forklaring
på hva hver enkelt post inneholdt.
 Pris på klubbmedlemskap foreslås uendret
 Kai sjekker ut hvilket vedtak vi gjorde på ungdoms

sponsing. Forslag om å
søke "alle skal være med" for å fange opp noen der og heller kjøre ordinær
pris på stevner som allerede har lagt inn rabatt for ungdommer, slik at det
gjenstår å støtte de som deltar på approberte stevner.
 Teknobingo ble ikke noe av og vi føler oss snytt gjennom å betale
medlemskap men fikk ingen "bingo".
 Sparebankstiftelsen er i midlertidig en spennende organisasjon som støtter
mye ulike aktiviteter, som vi bør søke mer støtte fra.
 Opp pussing av fabrikken: Trenger plater festet i vinduskarmen med rockwool
mellom vindu og plate. Gunnar anslår dette til ca 300kr pr vindu. Dette
haster da vi får størst effekt av å ha det på om vinteren. Hvis det er mulig å
feste de på en enkel måte slik at de kan tas bort om sommeren hadde det
vært fint.
 Kai kontakter vaktmester angående vindu vi ikke får igjen og det som er knust
 Pål undersøker om hvor det er plass til postkasse for klubben, kai undersøker
hvordan vi melder flytting fra postboks til postkasse.
 Oppdatering av hvor mange merker vi har av rød/gul fjær og de ulike pinsene
pil-fargene hvit til gul, slik at vi har tilstrekkelig til vi skal avvikle de ulike
prøvene.
2) Kurs
a) for nye medlemmer
Dette er en aktivitet som gir nye medlemmer i klubben og gode inntekter, men det
krever noe av oss som holder kurs.
-> Vi avholder to kurs, vår og høst. Pris som tidligere (950 for fire ganger).
Forslag om å begynne etter stevnet første helgen i mars (Vinterferien) og
avslutte før påske
b) for etablerte skyttere
Det er viktig å gi aktive skyttere kurs slik at de videreutvikler seg og at vi har
dommere.
-> Vi avventer kretsetableringmøte søndag 28. januar kl 13-15

3) Stevner
Vårt eget stevne djupsnøpila vil kreve en del av oss med tilrettelegging og avvikling
-> Djupsnøpila avholder eget møte hvor oppgaver og organisering fordeles
4) Vårplan 2018
Laugen opererer med "aktivitetsplan sesongen 2017/2018" Det virker ryddig og
planmessig:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsY
XVnZW5ic2t8Z3g6NTg1MGUyYzUzNjg2ZmQxOQ
-> Laura og Arne utarbeider aktivitetsplan våren 2018, for primært Kringsjåhallen, men også overgang til Busmoen og andre aktiviteter i Ensbyskogen
Vi diskuterte ulike aktiviteter som Beiter, som gjør det enklere å arrangere
konkurranser, da det er enklere regler (treff eller bom) og en kan ha lag med ulike
buetyper.
Pistolklubben opererer med "nervepokal. Trond sender oss noen av de aktivitetene
de har gode erfaringer med.
Vi erfarer at de yngste ikke er tilstrekkelig engasjer og blir ikke fulgt opp slik at
de engasjerer seg.
-> Kai lager skyteleder plan for Kringsjå-hallen og skaffer aktivitets protokoll
for Kringsjå-hallen, Ensby og fabrikken
Forslag om å sende e-post til tidligere medlemmer/kursdeltagere hvor vi spør om
hvorfor vårt tilbud ikke passet videre deltagelse.
-> Kai leter i gamle filer etter e-post adresser til tidligere
medlemmer/kursdeltagere
5) Tinget 2018
Medlemslista er ikke klar, men jeg tror vi fortsatt er under 50 medlemmer. Det betyr
at vi bare har en kandidat.
-> Arne reiser på tinget og taler våre saker
6) Medlemskap
Tidligere har det vært fremmet forslag om differensiert medlemskap ut fra aktivitet.
Det er viktig at vi favner flest mulig, og at vi får tilstrekkelig inntekter til å drive de fire
banene vi nå har.
-> Frafaller forslaget, da vi føler dagens ordning er tilstrekkelig
-> Kai tar ut medlemsliste fra min idrett som vaskes med kjente opplysninger
før den brukes til å sende ut giro for 2018 sesongen
7) årsmøte
For å lage årsmelding trenger jeg resultater fra stevner og annen aktivitet, feks: Hvor
ofte og hvor mange bruker fabrikken. Kanskje vi burde ha en protokoll slik at vi ved
års skifte kan lese aktiviteten. I Kringsjå-hallen har vi vært i snitt 15-20 personer på
tirsdager. Ensby aktiviteten kjenner jeg ikke men trenger noen ord om hva som skjer
der og hvor ofte.
-> Pål, Gunnar og andre aktive må sende meg informasjon til årsmeldingen.
Trond har laget regnskap som dere fikk tilsendt
Dato og tid:
-> Torsdag 1. februar kl 18-20 i Fabrikken

8) Kretssamling
Vi er invitert sammen med andre klubber i innlandet for å etablere en krets for
indre Østlandet (innlandet) søndag 28. januar kl 13-15 i Fabrikken
-> Kai og Pål deltar på dette møte.
9) Dører i Kringsjåhallen
Disse er låst store deler av tiden vi er der og vi må sette inn
søppelbøtter/steiner/stoler i dørene slik at deltagere kommer inn.
-> Kai kontakter kommunen og ber om at hallen settes åpen for de dagene vi
har aktivitet der.
Kai

