Referat fra digitalt styremøte onsdag 6. mai 2020 kl
18:06 - 19:20 med https://meet.google.com.
Tilstede: Laura Schiele, Pål Messenlien, Arne Jensen, Trond Kristoffersen og Kai Gjessing
Saksliste
1. Gjenåpning av kjelleren i Løkkegata, innenfor korona anbefalingene.
Vedlagt forslag på regler som er utarbeidet. Forslaget ser ok ut. Baserer oss på en
skytter pr blink, at de bruker egne piler og egen papirblink. Basert på at den som
reserverer lokalet også er skyte leder. for de andre som skyter. De som har betalt
medlemskap og søker om å bruke lokalet får til sendt ny pin kode til døra.
Bestillinger gjøres i spond. Vaskeliste bør også komme på plass!
2. Bygging av nye blinker på Busmoen, som kan brukes til stevner (Krever litt bakover
lent montering) og de bør kunne låses. samt ha rom for oppbevaring av blinker.
Laura spør snekkerne i klubben om hva som skal til for å ha tre stativer med
blinker, og hva det vil koste. Hvis de kan få handlet inn materialer kan andre delta i
montering etter kyndig veiledning.
Videre bør fotballmålet flyttes lengre sør og vi må vurdere sikkerhets sone.
Kai kontakter Jens Kåre Holen på Maihaugen ang stativet han har bygd. Det
passer ikke på Busmoen men kan brukes i Ensby??
3. Ombygging av fabrikken. Hva mer enn å senke gulvet trenger vi å gjøre og hva
orienterer vi huseier om?
Denne saken avventer vi til august. Vi bør informere huseier om planene.
4. Rapportering av økonomiske konsekvenser for idretten - COVID-19. Dette er kun
en registrering av hvilke tap vi har (Planlagte stevner/kurs ol)
Kai kontakter idrettsrådet og hører om hva vi kan og bør gjøre. Det er grunn til å tro
at aktiviteten vil synke noe. Hvor mye er vanskelig å si.
Erfaringene med lokale stevner en gang i mnd virket positivt på medlemmene. Vi
har et tap på 1500/2000/mnd siden dette uteblir.
Vi har noen kr på bank og forventer å få innbetalingen fra Havang, LAM midler og
Momsrefusjon.
Videre kan vi søke kommunen om støtte til utgifter for leie av lokalet for ungdom,
noe som har blitt en fast aktivitet. Lillehammer kommune tildeler årlig
kompensasjon for utgifter til leie av kultur- og idrettsanlegg for barne- og ungdoms
aktiviteter. Andre Holen purret på meg i fjor, men da rakk jeg ikke sende noe før
fristen. Hva kan vi si at våre leieutgifter for barn og unge var i 2019. Denne
søknaden trenger også revidert regnskap!
Gjenstående kjente utgifter fra juni er: Husleie (30000), (Strøm ca 7000), forsikring
ca 5000, Buestikka inkl adm utgifter ca 10000); tilsammen ca 52000.
5. Rydding i Ensby:
Gunnar kommer med tilbakemelding om hva som må gjøres samt utsetting av
påler. Hva er årets dugnad for leie av banen
6. Eventuelt:
-> Visma er dyrt. siden vi har medlems innkreving i NiF er det bare
enkelte fakturaer vi trenger et enkelt system til, som Conta.no (Har brukt det
tidligere) sendpenger.no og sparebank1.
Kasserer sjekker hva sparebank 1 kan tilby.
-> Lage en finn.no annonse for ismaskin

-> Siste trening på Busmoen før st.hans
-> Vurdere en klubbdag i Ensby: Avklare med Gunnar
-> Speidere ønsker å prøve hjemmespikka buer 4. juni. Det må vi prøve å få til.
Kort avstand og store blinker gir gode resultat!). Kanskje vi kan få til en
reportasje på dette? Kan vi få blinkene på Busmoen ferdig til 4. juni?
-> Pål lager Vipps rapport til Kasserer med person info
Kai Gjessing
Leder av Lillehammer bueskytterklubb

