Referat fra styremøte i Lillehammer Bueskytterklubb 26.
oktober kl 17-19, 2017
Tilstede: Gunnar, Pål og Kai. Trond meldte at han ikke rakk det.
Underveis kom Arne og Laura

1) Økonomi
 Kai

varsler Trond om å purre på de 9 som har utestående (2xmedlemskap,
3x3Dstevne og 3xkurs)
 På møte var det nevnt noen stevner som er betalt men som det var usikkerhet
om det var sendt ut faktura på(Hamar, Bærum, Kristiansand):
 Pål sender liste til Trond på de han mener skal faktureres.
 Viktig at deltagere kanskje betaler før stevne enn at vi ber om betaling etter
stevne.
 Viktig at kasserer sender bekreftelse på at stevne er betalt straks dette er
gjort, og samtidig sender faktura?
Faktura system:
Conta sendte epost 20 oktober med varsel om at e-post faktura vil koste 3,98 kr/stk fra 5. november. I år
har vi hatt ca 120 faktura i Conta. Noe som ville kostet 477 kr. Conta pluss koster 129/mnd, men dette gir
ikke regnskap slik jeg kan se det.

Vi bør se på et system som har både faktura og regnskap.
-

Conta har regnskap: kr 369 pr mnd (https://regnskapshjelp.no/priser/)
Visma eAccounting, har faktura og regnskap 159 pr mnd
(https://www.visma.no/eaccounting/kjop/#produktsammenligning),(https://ww
w.visma.no/smart-klubbokonomi/#losninger)
 - Tripletex har faktura og regnskap 159 pr
mnd (https://www.tripletex.no/pakkerpriser/)
Conta har eksport mulighet for følgende systemer: 24SevenOffice, Visma Global,
PowerOffice, Go Mamu,t Tripletex og Uni Micro
Visma har integrasjon mot klubbadmin, som vi bruker til medlemsregister.

-> Her må Trond og andre regnskaps kyndige komme med forslag om hvilket
faktura/regnskaps system vi fortsetter med.Krav må være at det sender ut fakturaer,
har integrasjon med bank og Vipps og harmoniserer inn/utbetalinger i et regnskap.
Det er vært prisen når vi har den størrelsen vi har.,
-> Inntekter
 Kurs

har fungert godt i fabrikken. Antall deltagere som fortsetter som
medlemmer er en viktig faktor. De ni deltagerne som tok kurs i høst har fått
tilbud på e-post 15. oktober om medlemskap ut året for kr 200. Det kom
kanskje ikke klart fram at de kan betale de til vår konto.
 Jeg har ikke mottatt noen svar og vi bør purre/sende tilbudet på nytt.
 Faste inntekter er hyggelig: Moms kompensasjon og LAM midler kommer sent
på høsten og styrker økonomien. Utstyrs tilskudd bommet vi på
søknadsfristen (18. oktober i 2017), Ungdomslekene gikk i null, men våre

deltagere fikk halv pris som vi halverte igjen. Dette må varsles forbundet om
at i 2019 er vi ikke interessert med mindre vi sitter igjen med 5-10k kr i ren
netto.
 Havang er en fast leietager så langt, samt de har kjøpt et kurs.
 Aktiviteter er en kjærkommen inntekt, men krever innsats. I år har vi hatt
forskjellige tilbud til foreninger og lag og har deltatt på noen forespørsler.
(Gausdal Landhandleri, DNT, Maihaugen etc)
-> Utgifter
Fabrikken koster fast kr 2080/mnd, og strøm er ny i høst og ligger på 8-900 så langt.
Andre faste utgifter er forsikring (3000/år), Buestikka og NBF avg (Tredelt på Ca
5000/år) Kringsjåhallen 6 mnd a ca kr 1980,-.

2) Arrangementer
Arrangementene må ha: dato for gjennomføring, budsjett for investeringer som det er
behov for, samt medlemmer som er med og avvikler.
 Utendørs

stevne mars 2018. Forslag 3./4. mars. Laura avklarer med Laugen
om de er interessert. Krever investering på 2 nye dyr ca 4000?
 Innendørs stevne i Kringsjåhallen. Kai sjekker med kommunen hva det koster
å leie hallen en lørdag eller søndag kl 11-16. Her trenger vi høyttaler for å
kjøre signalering fra mobil telefon. Videre blinker av typen hit&run
(Svart/gul)(Treff/bom) i papir i først omgang (feltblinker). Med to blinker fra
Busmoen har vi syv blinker og kan kjøre 2x14 skyttere i en bane!
 Vi kan også forsøke innendørs stevne i fabrikken, for å øve oss på å avvikle
stevner.

3) Medlemskontingent
Vi diskuterte litt ulike modeller, men kom ikke til noe konklusjon, annet enn at
medlemskap er billig slik vi har det i dag.

4) Investeringer på de fire arenaene:
Ensby: 4000, til flere dyr, samt rep-sett til dyr som er skadet.
Busmoen: tak over blinkene, kr 1000
Fabrikken: Leie tepperense maskin?, Isolere vinduer med plast/Steinull. Kai Hører
med Rydjord eiendom om hva vi planlegger.Gunnar undersøker priser på IR-varme
ovner.
Kringsjåhallen: To nye rulle stativer til Busmoblinkene, kr 500
Rekvisitta: 3-4 buer a 1000/ stk, Klubb piler: Kanskje aluminium er et godt alternativ
(Easton Jazz?) kr 2000?. Svart og blå pil merker kr 500., Beach flagg ca 1500.

5) Ymist
Vipps: Er fortsatt interessant. Kai kontakter banken på nytt.
Pål lager slutt rapport til Sparebankstiftelsen og takker for bidrag. Kunne vi be de om
å sponse beachflagg til vinterstevne, siden de var villig til å støtte publisering av
tiltaket slik jeg forstod det.
Deltagere til tinget i 2018 avgjøres etter at sakslista er kommet.
Kai

