Referat fra styremøte i bueskytter-klubben 7. august
2018, kl 19-21
Tilstede:Kerstin Sandburg, Gunnar Huuse, Laura Scheile, Trond Kristoffersen og Kai
Gjessing
Laura hadde laget utvidet saksliste, med konkrete saker og innspill.
Sak 1 Innkjøp av Utlånsutstyr
Vi har fått 20000 kr av kommunen som må brukes i år. 10k til utstyr og 10k til stevner
og medlemskap
-> Forslag: vi kjøper to komplette recurve set, med et ekstra "venstre" midtstykke, a
ca kr 4500. Laura hører med Ola om han kan levere en pakke med alt inkl
utstyrsveske, men unntatt piler.
-> Vi må på et senere møte avklare utlånsregler. I tillegg bør vi forvente en viss
aktivitet i sesongen
 Utlån inntil ett år med mulighet for fornyelse
 Må delta på stevner
 Ansvar for utstyr og erstatningspliktig hvis det

skades

-> Gunnar: Selger to stk barne recurve for kr 1500 til klubben. Han må sende kravet
til klubben som inngår som bilag i regnskapet.
Sak 2 Bestilling av klubbklær
På NM på Røros kan Espen få låne en T-skjorte
Pistolkubben har brukt BekkenStrøm til å lage sy-på merker(Transfer). Laura hører
med de og Sentrumshjørnet på Kvam om hva dette koster å lage logomerker en kan
sy på klær, som alternativ til klær. Ofte er det en startpris på oppsett av utstyr og stk
pris som synker med økende antall.
NPF sine krav til klubbtøy er lagt ut i år:
http://www.bueskyting.no/index.php/hjem/ianseo/41-hjem/2542-bruk-av-landslagstoyklubbtoy
Klubblogo skal være på 200 kvadrat cm, som er 10x20 cm. Det står ikke noe om
plassering eller farge. (Det er sponsor logo som maks kan være 10x12 cm)
Etter at vi har fått avklart hvem vi bruker gir vi medlemmene tilbud om kjøp og vi må
ikke utlevere klær med mindre de er betalt for å unngå å sende krav i etterkant. Kan
en legge inn betaling ved bestilling?
-> Klubben kjøper to ekstra t-skjorter og legger ut info om bestilling og betaling på
våre medier (Facebook, nettside etc)
-> Informerer medlemmene på en klubbkveld
Sak 3 Aktivitetsplan, treninger og oppfølging
Etter at flere tok aktivitets lederkurset rullerte vi på avvikling av kurs. Det har avtatt og
belastet enkelte mye.
Det er kjekt med enhetlig opplegg for kursene. Vi har nå hatt en time med instruksjon
og en time med egen trening over tre ganger og avsluttet med rødfjær prøven som
inneholder det vesentlige teknikk øvelsene nybegynnere har øvet på.

Se https://sites.google.com/site/laugenbsk/bueskytterskole for detaljer for hvordan
naboen i nord gjennomfører sin opplæring.
Einar, Gunnar, Kai Ole Jørgen har aktivitetsleder kurs og vi har også dyktige skyttere
som Arne, Laura og Trond som også kan bidra til å holde kurs. Vi bør også involvere
nye unge lovende til å være med å bidra på kurs.
De som holder kurs kan ikke forvente å trene selv.
Konklusjon: Vi holder kurs i oktober, men annonserer på ulikt vis at vi skal ha kurs og
ber potensielle sende oss e-post med navn, alder, fødselsdato og eventuell
skyttererfaring.
Sak 4 Kurstilbud i klubben (og kretsen)
-> Aktivitetsleder kurs:
Vanligvis bør det være minimum 10 kandidater for at kursets gjennomføring skal
være økonomisk forsvarlig.
Kandidater til trenerkurs er aktivitetsledere – en utdanning som skal gjennomføres i
klubb- eller krets/regions regi.
Aktivitets lederkurset er et eksamensfritt kurs på 20 timer som gjennomføres på
klubbkvelder eller over en weekend, og som organiseres lokalt med aktuelle
lærerkrefter. Det foreligger en detaljert ”lærerveiledning” for kurset, slik at det bør
være greit å gjennomføre.
Det er praktisk om arrangører gir beskjed til Forbundskontoret om forestående kurs,
slik at disse kan offentliggjøres og gjøre det mulig for flere å delta.
Hos oss har vi tre potensielle kandidater: Ane, Arne og Laura. Naboklubber bør også
forespørres, samt om trenere i klubben vil avholde kurset. Klubben dekker
kursavgiften for våre medlemmer som tar dette kurset.
-> Dommerkurs
Vår første dommer bestod ikke oppdaterings prøven. Vi har fått antydning at en
student ved høgskolen har de kvalifikasjonene som trengs og kan hjelpe oss til å
avholde arrangementer. Vi har også noen interesserte i å delta på kurs som: Kerstin
og Ole Jørgen
-Trener kurs
Dette er også et relevant kurs noen av våre dyktige skyttere burde tilbys å ta for å
perfeksjonere seg
Sak 5, Høst stevene på Ensby
Forslag 13. eller 14. oktober. Utfordring: Håndtere kiosken, men også påmelding,
skaffe dommer etc. Laura har laget en liste over oppgaver som trengs
ansvarspersoner til å løse.
-> Konklusjon: vi spør de som kommer på trening neste tirsdag, og spør på Spond
slik at vi får interesserte til viktige oppgaver. Erfaring fra hvor store innkjøp vi skal ha
til et stevne, har vi fra i vinter. Gunnar foreslår å kjøpe inn en matbeholder for
pølsevann. I vinter fikk vi låne tre stk som vi også kan låne nå, men vi kan vurdere å
kjøpe en.
Sak 6 arrangements datoer:
 halloween 30.10.2018
 Juleavslutning 12. desember
 8. januar: Nyttårspil

(selv om det kan bli hektisk for de fleste)

-> Konklusjon: vi spør på klubbmøte om hvem som kan bidra på disse tre datoene
Sak 7 Fabrikken
Er varmeovnen defekt? Ble byttet med den østligst i vinter. Dette må sjekkes og
avklares med huseier.
Det trengs nye blinker, Her må jeg ha antall, type og pris.
-> Forslag: Dugnad hvor vi vasker/rydder, tetter vinduer (Gunnar regner ut hva vi må
kjøpe av materialer) Rydde/vaske kjøkken og sette opp arbeidsbenk for pilvedlikehold.
Dato og oppgaver tar vi på klubbmøte.
Sak 8 Dugnad på Ensby torsdag 9. august kl 18.
-> oppgave: beising av et par vegger. Legg dette ut på FB og Spond.
(Jeg planlegger å komme 17:30 og dra 19:30!)
Sak 9 Medlemskaps håndtering
Vi er pålagt å bruke et elektronisk system. Excel er ikke godkjent. Vi bruker i dag min
Idrett til å holde orden på medlemmene og burde gå over til at medlemmene selv
legger seg inn der og håndterer medlemskap uten å bruke giro med purringer. Vi fikk
testet en søknad fra februar i fjor og den fungerte godt. Betaling skjer ikke gjennom
giro/e-post el, men du må logge deg inn for å betale med kort. Systemet kan
håndtere kurs og stevner.
Kerstin har erfaring med Rubic.no på Hamar har utviklet lagetmitt.no. Det er en
tjeneste vi må betale for, som kan være bedre enn minidrett. Den er intergrert med
idrettens systemer på tilsvarende måte som min idrett, og er overfokusert på fotball
og kamper etc noe som er en kompleks materie.
Sak 10 Fakturering
Hvis vi bruker min idrett eller tilsvarende til medlemskap og betaling samt
inn/utmelding, Vipps til betaling for klær ol, i settle til kiosk innbetaling med kort (Må
opprette en ny konto til dette) så kan det bli enklere å håndtere regnskap.
Sak 11 Profilering
Fast trening på Ensby 2. hver tirsdag
Fabrikken på torsdager og Busmoen/Kringsjåhallen på tirsdager. alle kl 6 - 8
Dette legges ut på nettsider, samt FB, spond ol.
Sak 12 Økonomi, er i øyeblikket god.
Økonomien er god. Kai og Trond utveksler klubb betalinger og sjekker de ulike
systemene.
Vi har ca 16000 utestående ut fra lista i E-accounting fra Visma. Dette må kryss
sjekkes mot Vipps
Sendt vipps-fil til Trond for korrekturlesing opp mot bank og visma e-account.
Kai sjekker forsikringskravet fra SP1
Kan vi tilby den nye idretts ungdomskolen noe? Erfaring med unge studenter/elever
er at de blir borte etter en stund, men vi har stor nytte av de når de er i klubben. Vi
burde kanskje annonsere i disse miljøene.
Ønskelig med viltkamera på 3D bane. Sett opp et forslag med pris på ønskelig
kamera

-> Forslag: Klubbmøte kl 19-20 i fabrikken(?) 21. aug
Kai

