Lillehammerbueskytterklubb
Løkkegata 7, 2615 Lillehammer
http://Lillehammerbueskyttere.no

Referat fra årsmøte for 2019 i Lillehammer Bueskytterklubb
Avholdt 20. feb 2020, kl. 18:15 - 19:58 i våre lokaler i fabrikken
Til stede: Kai Gjessing, Gunnar Huuse, Pål Messenlien, Einar Øverli, Hallgeir Bakken, Arne Jensen,
Laura Schiele
Invitasjonen ble lagt ut på klubbens nettside 10.02.2020
1) Godkjenne fremmøtte
Godkjent
2) Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Regnskapet blir presentert på møte
3) Velge dirigent og referent
Laura ble valgt til referent, Kai til dirigent
4) Behandle idrettslagets årsmelding for 2019
Sendt ut til alle medlemmene 19. februar.
Klubben har hatt 151 deltagere på ulike stevner i inn og utland, hvorav 13 deltok i ulike
Norgesmesterskap.
Følgende har markert seg:
Norgesmesterskap:
•
•
•
•

Norgesmester 3D (Jakt) langbue damer: Bente Huuse
Norgesmester 3D (Jakt) instinkt damer: Laura Schiele
Andre plass Norgesmesterskap 3D (Jakt) langbue damer: Anja Manou Hellem
Tredje plass Norgesmesterskap Felt instinkt damer: Laura

Norske rekorder
•
•

1440 runde, Mix-lag instinkt dame/herre: Laura og Pål
14440 runde, 40m avstand, instinkt damer: Laura

Ungdomslekene
•
•
•

Første plass Trad1 (langbue + instinkt): Laura
Fjerde plass Trad1 (langbue + instinkt): Henning R. Semd
Femte plass Trad1 (langbue + instinkt): Kari Sandburg

Stevnedeltakelse i utlandet:
•
•
•

Nordisk ungdomsmesterskap (NUM), Danmark: Kari, Henning, Einar H
Danish Open 3D, Danmark: Pål, Arne, Laura
Harster Herbstjagd, Tyskland: Pål, Laura

Årsmelding ble godkjent, Stevnedeltagelsen er lagt ved referatet og publisert på nettsiden.
5) Behandle idrettslagets regnskap for 2019
Arne delte ut regnskapets inntekter/kostnader/balanse.
Det har vært litt utfordring med å få plassert beløpene på riktige kontoer med flere elektroniske
løsninger, som har ulike grensesnitt for brukerne. Feks kiosksalg i vipps har en meny som en kan
velge de varene en har kjøpt, mens mange sender bare et beløp på vipps.
•
•

•
•
•

Ukjente innbetalinger: som medlemskap, stevner, kiosk, er vanskelig å fordele
o Medlemskap faktureres via NIF i 2020
Regnskapet revideres
o DNT og Havang brukerstyrtsenter faktureres for 2019
o Pål sponser webhotell, vi reduserer kostnaden hos domeneshop
o Visma byttes ut før november 2020, pga høy kostnad og liten nytte.
Forskuttering av stevner: betaling via klubbens nettside, stevner legges opp som produkter
og linken for betaling legges opp i Spond.
Visma sies opp med frist november 2020, leter etter billigere alternativ
Viktig å få tilbudt aktivitetslederkurs for ungdom

Inkluderingsmidler søknadsfrist 15.april 2020
Spillemidler til utstyr 2019, søknadsfrist 4. mars (Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin
(https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes
under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».)
Kai og Arne går gjennom regnskapet, og fordeler beløpene på poster så langt det lar seg gjøre, og
sender det til revisor for revisjon.
Regnskapet ble gjennomgått og er godkjent
6) Behandle forslag og innkomne saker.
Styret hadde en sak: Endre rabattering av styremedlemmer.
Vedtak:
Styret med varamedlemmer betaler ordinær kontingent. Medlemmer som yter ekstraordinær
innsats, får bevilget penger for dette.
7) Vedta budsjett for 2020
Budsjettet for 2020 ble gjennomgått, revidert og godkjent
8) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Nytt av året er at revisor funksjonen skal utvides til en kontrollkomite
9) Valg
a)
b)
c)
d)
e)

Leder: Kai ble gjenvalgt
Nestleder: Laura ble valgt på årsmøte i 2018
Kasserer: Arne ble valgt på årsmøte i 2019
To varamedlemmer: Gunnar og Kerstin ble valgt på årsmøte i 2018
Ansvarlig for barneidretten: Pål ble valgt på årsmøte i 2018

f)

Valg av kontrollkomite: Hallgeir Bakken ble valgt
årsmøtet gir fullmakt til styre til å finne flere medlemmer til kontrollkomiteen
Forslag: Henning,

Vi fortsetter med: ansvarsgrupper som innkaller til dugnader og holder ett øye med banene,
etablerer rutiner for bruk og om hva som må vedlikeholdes.
Ensby: Gunnar
Fabrikken: Einar, Kjerstin, Arne
Referent: Laura Schiele

