Referat fra styremøte i Lillehammer bueskytterklubb
12. februar 2019 kl 18:30-19:30
Tilstede: Laura, Kai, Trond, Gunnar, Arne og Pål til litt ulike tider
Saker
1. Årsmøte dato: torsdag 21. februar 2019 kl 18-20 i fabrikken
2. Invitasjon til årsmøte er lagt ut på Spond, facebook og nettsidene
3. ungdomsansvarlig og baneansvarlig for fabrikken lager kort liste over hva som er utført
i 2018 og hvilke planer de har i 2019, samt noen ord til et avsnitt i årsmeldingen
4. baneansvarlig for Ensby leverte hva de har gjort og planer å gjøre i 2019 i møte!
5. Årsmelding innhold. Laura oppdaterer spesielt stevneaktiviteter, samt ulike punkter.
6. Kai oppdaterer medlemskaps informasjon pr 31. des 2018
7. Trond har laget ferdig regnskap i Excel. Det er levert til revisor. Trond har varslet at han
går av som kasserer, men kan være revisor. Arne har takket ja til å være kasserer.
8. Budsjett 2018: Jeg gikk raskt igjennom oppsett av inntekter og utgifter sett i lys av budsjett
2018 og resultat 2018. Hovedprinsipp: Forsiktig med inntekts anslag og motsatt med
utgifter!
9. Hvordan forholder klubben seg til internasjonal deltagelse for medlemmer: Forslag det
settes av 5000 i budsjettet til deltagelse i internasjonale stevner. Laura setter om hvilke krav
det er til påmelding og aktivitet på stevner
10. Hvordan får vi medlemmer til å melde seg på kompetansekurs som , dommer, trener,
aktivitetsleder etc. Vi vil prioritere dommere, fordi vi da kan arrangere stevner
11. Erfaring med Visma, Spond og Stripes: Trond forteller at pistolklubben bruker Visma etter
å ha testet fiken. NiF har et tilbud i klubbadmin som roklubben bruker. Dette kan vi se
nærmere på i 2019. Trond spør: Hvordan følger dette systemet opp medlemmer som ikke
betaler?
12. Utesendelse av medlemsgiro. Kai tar dump ut fra klubbadmin, og Pål legger til de som har
kommet til etter jul. og sender til Trond slik at han får sendt ut medlemskap for 2019
snarest.
13. Politiattest: Her er det en grei enkel rutine: Søkere må på politiets sider fylle ut personalia
og velge kategori og formål = Frivillige organisasjoner og legge ved et vedlegg med
personalia og kontaktinformasjon fra klubben. Tidligere har de som tok aktivitets lederkurs
politiattest. Attesten må fremvises politiattest og han må notere dette. Det har jeg gjort ved
ta med i styrereferat hvem som har framsynt attest.
14. Ungdoms lekene 3.-5. mai . Her har vi fått tilsagn om honorar og antar at vi bør bidra til å
få til enkel bespisning. Det blir dugnad på fredag med rigging av banen, Mat servering på
lørdag er ennå ikke avklart, samt etter stevne på lørdag ettermiddag trengs det hjelp til å
rydde opp. Søndag skjer det kun i Håkonshallen. Tidligere har vi vært spurt om å bidra
oppe i Håkonshallen på lørdag kveld ved å la ungdom fra andre grener få prøve bueskyting
i Håkonshallen. Jeg har en gang gjort dette. De andre gangene var beskjeden så uklar at
ingen skjøte hva de mente.
15. Elektrisk: Kai har vært i dialog med Hugo, som foreslo at vi ordnet strøm til varmepumpa
og de to skifte av hovedsikring. Kai følger opp dette med Hugo om hvor vi ønsker kontakter
og om vi kan bruke samme elektriker som de bruker.
16. Nettløsninger: Forslag å kjøpe bedrifts konto i google for 170/ år hvor vi kan bruke epost/lagring av dokumenter der, samt avvikle email i domeneshop. Pål lager forslag på
elektronisk endring
17. Ny a-post adresse. Har vært på postkontoret i dag og sagt opp postboks delinga vi har hatt
med roklubben, siden vi får så få brev. Har kjøpt postkasse som står utenfor døra i vest. Ny
post adresse er: Lillehammer bueskytterklubb, Løkkegata 7, 2615 Lillehammer. Har rettet
adressen i Klubbadmin, den skal synke over til Brønnøysund registrene etterhvert. Viktig å
varsle mulige brevsendere om adresseforandringen (Kai kontakter kommunen og varsler
om endringen)
Kai Gjessing
Leder Lillehammer bueskytterklubb

