Referat fra styremøte i bue-klubben kl 19-21, 22. mai 2018 i
Fabrikken
Referat fra styremøte i bue-klubben 22. mai 2018 kl 19:15-20:43
Tilstede: Kerstin Sandburg, Laura Schiele, Gunnar Huuse, Pål Messenlien og Kai
Gjessing
Sak 1 Økonomi
1.1 Utestående fordringer pålegges et purregebyr på kr 70.
Enstemmig vedtatt.
1.2 Effektivisering av fakturering av medlemmer
- Medlemskap kan ordnes også gjennom min idrett.I dag betales det via bank eller
Vipps og mellom faktureres via Visma efaktura.
- Kai hører med Trond om visma kan sende ut papir giroer.
- Betaling for stevner og klær har stort etterslep. Her bør stevnene faktureres og
betales før stevne og klær før de blir utlevert.
Forslag: Laura lager et regneark i gmail som deles med Trond og andre i styret. Det
bør minimum inneholde navn, pris, betalings frist, og felter for at faktura er sendt,
hvem som har lagt inn krav etc. Deretter må vi følge opp purringer etc i Visma. Dette
skal primært brukes til å orientere kasserer om fakturering av avtalte tjenester, og
skal brukes fremfor e-post utveksling.
sak 2 Nye medlemmer og gjesteskyttere fra andre klubber
2.1 Forslag om medlemskap for nye medlemmer som fortsetter etter nybegynner
kurs settes til fast beløp
Forslag om kr 600 for deltagere på vårkurs og 200 for deltagere på høstkurs ble
vedtatt.
2.2 Vi har brukere av våre anlegg, men som er medlemmer ia andre klubber. De bør
betale medlemsavgift minus NBF avgift
NBF opplyser:
Administrasjonsavgiften baserer seg på klubbenes faktiske medlemstall (for fler idrettslag gjelder dette
bueskyttergruppa), kr. 500,- fra 0-30 medlemmer, kr. 1000,- fra 31-60 medlemmer og
kr. 1500,- fra 61 medlemmer og oppover …. Nye klubber (etter 1/1 -2014) er fritatt for avgift.
Aktivitetsavgiften baserer seg på antall konkurranseskyttere i perioden 2014/2015 (innendørs) og 2015
(utendørs) og er på kr. 200,- pr. skytter (uansett antall starter). Nye klubber er fritatt for avgiften.
Buestikka. Her er abonnementspriser fortsatt kr. 150,- pr. husstand (gjelder alle klubber) og baserer seg på
den oversikten som foreligger i NBF pr. 1/7
Ut fra dette vil NBF avgift for oss være buestikka kr 150, og admavgift basert på medlemstall 30-60, som er
lik ca 1500/50=30. Aktivitetsavgift belaster ikke oss av gjesteskyttere, da de ikke registreres som
medlemmer.
Konklusjon: Medlemmer av andre klubber betaler ordinære medlemsavgifter minus 180 kr.
Sak 3 Arrangement/kurs for bedrifter
3.1 Forespørsler
- Tyrili har spurt men mener at prisen er for høy for deres klienter. Kan tilby de kortere innføring (kun
sikkerhets del og 1/2 års medlemskap)
- Lillehammer boligbyggelag kommer 4. juni

- LOT arrangerer opptur 6. juni
- Gjester fra Vestlandet er ikke fakturert (Åse og Co)
Sak 4 Arbeidsplaner/fordeling
4.1 Skyte ledere Busmoen. Kai lager vaktliste som følger aktivitetsledere fram til juli
4.2 Skyte ledere i Kringsjåhallen høst 2018. Her trengs vaktlister slik vi hadde tidligere. Lages før 1.
september
4.3 trenings instruktører: Ungdommene trenger spesielt trenere som holder fokus oppe og inspirerer
gjennom aktiviteter som konkurranser ol
4.4 Sak for Innlandet krets: arrangere nye aktivitetsleder kurs og trener kurs. Trond an holde aktivitetsleder
kurs da han er trener 1.
4.5 Dugnad Ensby: Gunnar lager liste over oppgaver (infotavle, postboks, regelverk etc og finner en dato

Sak 5 Innkjøp av utstyrsmidler
5.1 buer, piler.
- Vi har i tillegg til budsjett mottatt 20000 fra kommunen. 10k av de vil vi betale
deltagelse for ungdommer på stevner, de siste 10k vil vi kjøpe buer tilpasset ungdom
som de kan låne med. Viktig at vi har veske slik at de har utstyret samlet. Gunnar har
to buer han kan tilby å selge klubben.
- Ordinært budsjett for utstyr buer, blinker, løsøre(som ofte blir mye og dyrt) er på
35000
Økonomien i dag er god. Har ca 64000 på bok. Dette inkluderer 20000 fra
kommunen. Gjenværende inntekter er: LAM,Moms og NBF, ca 20000, Høst kurs
caca 4000, Event så langt 10000 Inntekter + bok er ca 98000
Vi har gjenværende på leie og strøm i fabrikken på ca kr 38500,
Gjenværende/utestående Kringsjåhallen på 9600. Videre har vi div medlemskap,
adm utgifter, forsikring på 12000 og NBF avgift på ca 10000. Utgifter til sammen ca
70000
Utgifter/inntekter har en differanse på ca 20000 som er kommunes båndlagte midler.
Pål lager liste over utstyrs innkjøp for ungdommer ut fra kommunens tildeling på 10k
Gunnar og Pål lager liste over klubb utstyr til klubb buene, piler (aluminium/Karobon),
blinker (papir og lamell blinker el) og dyr for inntil 35000. Husk å sette av noe til
høsten, da det erfaringsmessig dukker opp utgifter til utstyr hele året
Sak 6 Innlandet bueskytterkrets
Møte 10. juni på Lillehammer. Laura stiller for klubben
6.1 Hva kan LBSK bidra med? Lede kretsen?
6.2 Vi forventer at kretsen kan samordne og organisere kurs for aktivitetsledere,
trenere, dommere etc
Kai

