Referat fra digitalt styremøte 18. januar 2021 i
Lillehammer bueskytterklubb kl 18-20
Tilstede: Kai Gjessing, Gunnar Huuse, Laura Schiele, Kersti Sandburg, Pål Messenlien og
Arne Jensen
Til styret, med varamedlemmer, arena ansvarlige (Fabrikken/Ensby) og
barne/ungdomsansvarlig
1) Regnskap
-> Økonomisk status ved årsskiftet er meget god. Gjennom korona refusjon av planlagte
aktiviteter, samt nye konkurranseformer bla i samarbeid med Laugen har gitt hyggelig
aktivitet i traurige tider. God økonomi gir et visst handlingsrom, men i disse tider virker
samfunnets reguleringer også inn på hva vi kan få til.
-> Arne lager utkast til regnskap til årsmøte
2) Årsmøterapport
Utkast fram til oktober 2018 ligger i oneDrive.
-> Stevnedeltagelse for 2020 er oppdatert og ligger i OneDrive
-> Laura sluttfører rapporten før årsmøte.
3) Garderobeskap
a) Leie av garderobeskap
Klubben har kjøpt 28 skap som er flotte til å oppbevare privat utstyr.
-> Vedtak: eie pr skap til kr 200/år.
4) saker til behandling på årsmøte:
-> Heve medlemskontingent for voksne/Familier med 100 kr
Sist vi endret medlemskap var i 2014. Etter dette har vi sluttet med to timer/uke i
Kringsjåhallen og gått over til fast lokale i Fabrikken. Sist år har vi utvidet leie med to nye
baner.
-> Forslag til vedtak:
Styret foreslår å endre medlemskap for voksne til kr 1450, og for familie til kr 1950.
Faktura for 2021 kan sendes nå, mens de nye satsene vil tre i kraft fra 2022.
-> Vedta ny forenklet lovform som passer små klubber med mindre enn 75 medlemmer.
Tilbud fra NIF for små foreninger for bla å gjøre det enklere å drive mindre idrettslag.
-> Forslag til vedtak
Styret foreslår for at årsmøte vedtar Nifs tilbud om ny lovform.
Har laget ferdig nytt lovutkast.
4) Planer/Budsjett 2021
Her er det mye å ta tak i og konkrete forslag
Budsjett gjennomgang: Inntekter
• Medlemskap vil øke noe grunnet økt antall medlemmer
• Stevne arr for firmaer er jevnlig forespurt, og vi kan tilby dette når forholdene blir

bedre.
• Egne stevner vil være redusert inntil vi får bedre handlingsrom når virus bølgen avtar.
• Utleie av garderobeskap er nytt i år
• Salg av klubbklær går i balanse, da betaling skjer før varene bestilles/leveres, noe

som forenkler håndteringen

• Tilskudd: Sparebankstiftelsen har i 2020 gitt tilsagn om det vi søkte om for kraftig

oppgradering av Busmoen.
• Momsrefusjon for 2020 vil øke noe da brutto regnskap har økt.
• Nytt punkt er salg av 12 dyr fra skogen. De legges først ut til medlemmer.
• Vi diskuterte hva vi kan gjøre med inkluderingstilskudd. Vi har brukt noe til å dekke

medlemskap og kjøpt buer. Vi har også utgifter til hus, og strøm. Vi bør ha en
dialog med Ane Solstuen som er fritidsrådgiver barn og unge. Hun sendte
epost 25. nov. 2020 med invitasjon til ulike prosjekter. Feks kan vi kanskje tilby noe
etter skoleslutt/før skolestart slik andre klubber gjør, ut fra noe som er tilpasset oss,
eller sammen med andre klubber kunne gi tilby en pakke.
• Kompensasjon for leie har søknadsfrist 1. juni.
Se: https://www.lillehammer.kommune.no/kompensasjon-for-leie.6066524451577.html
Kostnader:
• De ti første postene er faste utgifter: husleie, strøm, leie avtale på regnskap og bank

gebyrer etc. Utgjør ca 76000.
• Nytt i år er å kjøpe lisens for bruk av kalender håndtering (Eventsolution) i

nettbutikken
• De store investeringene i år er:

- Ensby hvor vi vil bruke kr 25000, for nye dyr i skogen
- Busmoen hvor vi har fått kr 70000 fra sparebankstiftelsen, som vil gi en kraftig
heving av anlegget
- Fabrikken vil vi også bruke kr 17600 på compounds blink, papirblinker etc.
• Vi diskuterte å sette inn mere lys i Fabrikken. Før vi gjør det må vi lage en plan for
hvor mange led lys vi kjøper og hvor mange stikkontakter vi trenger til å sette opp
disse.
Dette gir et forbruk av egenkapital på kr 17000 og må ses på som en investering for videre
aktivitet de neste årene.
Reduserte inntekter vil påvirke dette negativt.
5) Kandidater til valg
Vi trenger kandidat til politiattestansvarlig, og om mulig revisor, selv om dette er et punkt som
ikke er pålagt ved forenklet driftsform.
6) Eventuelt
• Det er kaldt i fabrikken. Varmepumpa er støvsugd og det er ikke ising ute på veggen.

Vi bør vinter tette det siste vinduet med dertil egnet isolasjonsmatte, inntil kulda gir
seg.
• Trener 1 kurs. Vi bør undersøke om vi har kandidater for dette og forsøke å arrangere
det på Lillehammer sammen med naboklubbene sammen med den nye trener
veilederen.
Kai Gjessing
Leder av Lillehammer bueskytterklubb

