Referat fra styremøte i Lillehammer bueskytterklubb
5. desember 2019, kl 18:30-19:30
Tilstede: Laura Schiele, Arne Jensen, Gunnar Huuse. Pål messenlien
Sak 1 Økonomi
Arne la fram foreløpig regnskap.Det har vært litt utfordringer å få oversikt når innbetalingene
kommer inn fra ulike systemer (Vips, Strike, og vanlig bank konto.)
Videre er innholdet i de ulike postene ikke alltid lett å skille. Feks stevne deltagelse og
kiosksalg. Dette kan løses ved å ha separate kontoer der det er behov.
Sak 2) Medlems register
Kai undersøker muligheten å benytte NiFs system for medlems betaling slik Roklubben gjør.
De sender e-post med oppfordring til å betale via idrettens min side eller vedlagte faktura med
kid nr. Systemet har innebygd purre rutiner etc.
Vi bør ha et register som er korrekt så langt som mulig. Laura sletter det vi vet ikke skyter i
klubben mer.
Sak 3) Ny lovnorm
Ny lov-norm vedtatt med tillegg av de tidligere endringene vi har gjort (Formål, ant
medlemmer i styret og dato for årsmøte).
Nytt av året er at revisor bytter navn til kontrollutvalg og skal bestå av to medlemmer og en
vara.
Sak 4 Eventuelt
a) dato for årsmøte
Torsdag 20. februar kl 18-20
b) Dato for styremøte
Onsdag 5. februar 18.-20
c) dato for stevner
11. januar klubbstevne
29. februar Djupsnøpila (Trenger dommer)
d) Dommer utdanning
Vi arrangerer dommerkurs på >Lillehammer for klubber i kretsen
Vi har følgende interesserte: Laura, Gunnar og Ragnvald
e) Voksen trener
Det er viktig at voksne etablerte skyttere får veiledning i sin videre utvikling
Ole Jørgen er den eneste i klubben som har trener kompetanse.
Hvis han ikke har tid må vi leie inn en ekstern, som kan løfte våre aktive skyttere.
f) Østlandet skytterkrets
Består av ti klubber, men har ingen bank konto og har ikke kommet i gang.
Her skjer det lite og de får ikke støtte fra NBF, kun 20 kr pr deltager pr approbert
stevne.
Det avholdes 4 stevner med ca 400 deltagere i året
g) Årsmelding 2019
Her trenger jeg bla
- ferdig korrekt medlemsliste
- Oversikt over klubbens buer og blinker
- stevne deltagelse
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