Referat fra styremøte i Lillehammer bueskytterklubb
6. februar 2019 kl 19-20:06 i fabrikken
Tilstede: Laura Schiele, Kai Gjessing Pål Messenlien og Trond Kristoffersen
Gjennomgang av hva vi skal ta opp og gjøre ferdig på styremøte tirsdag 12. februar kl 19-21
Årsmøte: dato, sted valg og saker og ting vi må ha ferdig
1. Dato: torsdag 21. februar 2019 kl 18-20 i fabrikken
2. Legge ut invitasjon årsmøte på Spond, facebook og nettsidene
3. Laura kontakter ungdomsansvarlig, baneansvarlig for Ensby og baneansvarlig for
fabrikken og ber om oppdatert status på utførte oppgaver/tiltak i 2018 og hvilke planer
som er realistiske i 2019.
4. Årsmelding innhold. Vedlagt: Jeg har gått gjennom fjorårets melding og merket av
med gult for informasjon jeg trenger å få fremskaffet til årsmeldingen. Det som er
merket blått finner jeg ut av fra Klubbadmin ol.
5. Trond har laget ferdig regnskap i Excel. Det må revideres av revisor. Trond har
varslet at han går av som kasserer, men kan være revisor.
6. Budsjett 2018: Jeg gikk raskt igjennom oppsett av inntekter og utgifter sett i lys av
budsjett 2018 og resultat 2018. Hovedprinsipp: Forsiktig med inntekts anslag og
motsatt med utgifter!
Av andre ting vi diskuterte var:
1. Hvordan forholder klubben seg til internasjonal deltagelse for medlemmer
2. Hvordan får vi medlemmer til å melde seg på kompetansekurs som , dommer, trener,
aktivitetsleder etc
3. Erfaring med Visma, Spond og Stripes: Trond forteller at pistolklubben bruker Visma
etter å ha testet fiken. NiF har et tilbud i klubbadmin som roklubben bruker. Dette kan
vi se nærmere på i 2019. Trond spør: Hvordan følger dette systemet opp medlemmer
som ikke betaler?
4. Politiattest: Her er det en grei enkel rutine: Søkere må på politiets sider fylle ut
personalia og velge kategori og formål = Frivillige organisasjoner og legge
ved et vedlegg med personalia og kontaktinformasjon fra klubben. Tidligere har de
som tok aktivitetslederkurs politiattest. Attesten må fremvises politiattes og han må
notere dette. Det har jeg gjort ved ta med i styrereferat hvem som har framsynt attest.
5. Ungdomslekene. Her har vi bedt om honorar og antar at vi bør bidra til å få til enkel
bespisning.
6. Elektrisk: Kai har vært i dialog med Hugo, som foreslo at vi ordnet kontakt til
varmepumpa og de tar skifte av hovedsikring. Kai følger opp dette med Hugo om
hvor vi ønsker kontakter og om vi kan bruke samme elektrikker som de bruker.
Kai Gjessing
Leder av Lillehammer bueskytterklubb

