Oslo og Akershus Bueskytterkrets
Referat årsmøte 3. Februar 2015
Tilstede: Marius Haslestad, Sven Sailer, Beate Stensbye, Tor Børrud, June Svensen, Kine
Andersen, Tom Kristiansen. Ole Petter Ingebretsen, Per Erling Bolstad, Eivind Lie,
Trond Leifsen, Kristin Davies, Wim Dekeyser
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• Valg av dirigent og referent og 2 medlemmer til underskrift av protokoll
• Årsmelding
• Regnskap
• Innkomne forslag og saker
• Fastsette medlemskontingent
• Vedta budsjett 2015
• Evt.
• Valg
________________________________________________________________________
 Godkjenne stemmeberettigede
Klubber representert: Lillestrøm og Omegn Bueskyttere, Bærum og Omegn
Bueskyttere, Sportsklubben Vidar, Ullensaker Bueskyttere, Hvalstad Bueskyttere,
Ås Bueskyttere
 Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden
Alt godkjent
 Valg av dirigent og referent
Dirigent: Marius Haslestad
Referent: Kine Andersen
Underskrift til protokoll: Beate Stensbye, June Svensen
 Årsmelding
Gjennomgang av styrets arbeid for 2014.
Styret har betalt ut støtte innvilget til June Svensen og Petter Hjelle for utenlands
deltakelse.
Krets har fått tilbud fra forbund om registrering til databingo. Kretsen har søkt og
blitt lotterigodkjent.
Krets har søkt Akershus Idrettskrets om 18 000,-. Krets har også søkt Oslo
Idrettskrets om 18 000,-. Stipulert inntekt er lavere enn hva som er søkt. Dette
regnes med er i hende rundt vår tider.
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Gjennomgang av aktivitet for 2014 kretsgruppe ungdom.
Gjennomgang av NM resultater, medaljer til kretsens registrerte skyttere.
Gjennomgang av nyeste medlemstall. Totalts 823 skyttere er registrert i klubber
tilhørende Akershus og Oslo Bueskyttere. Klubber skal fortsatt sende inn sine
medlemstall til kretsen.
 Regnskap
Regnskap ble revidert og viser et underskudd på kr 20 161,52 ,Regnskap i revidert stand er godkjent.
Klubber vil nå få tilsendt faktura for 2014. Alt av tidligere manglende
betalinger/manglende utbetalinger strykes fra regnskap. Klubber som ikke betaler
vil bli avmeldt som klubb fra forbundets side.
 Innkomne forslag
Det blir vedtatt på årsmøte at kretsens registrerte navn på Brønnøysund registeret
blir endret fra ”Akershus Bueskyttere” til ”Akershus og Oslo Bueskytterkrets”
Kretsen enes om å tildele 50% av tilskudd til kretsgruppe og at det settes av
penger i tillegg for å kunne arrangere ungdomsstevne for alle under 21 år i Oslo
og Akershus gratis eller til redusert prist. Det er også ønske om jakt/felt kurs for
ungdom. Klubber blir bedt om å diskutere muligheter for å avholde slike
ungdomsstevner.
Forslag fra UBK vedtas. Krets skal utarbeide på papir en skriftlig instruks på
opplegget kretsen kjører og forpliktelsen til deltagende skytter. Dette skal
distribueres til alle klubbene. Dette klargjøres til høsten 2015, nye skyttere blir
utvalgt av de individuelle klubbene og tatt ut til kretsdeltagelse i løpet av
sommeren 2015. Krets ønsker forslag fra klubber og deltagende skyttere om hva
som skal gjennomgåes på kretssamlinger.
Klubber må komme med forslag til nye medlemmer til kretsen. Max 2 stk per
klubb. Kriterier for kretsgruppe: Fylt 14, ferdig med grunnopplæring, eget utstyr,
egen trening og begynt å konkurrere.
 Fastsette medlemskontingent
Medlemskontingent økes til 25, Budsjett
Krets vil ved senere anledning utarbeide kriterier for utviklingsstipend junior.
Krets støtter klubber med NUM deltakelse. Pengestøtte deles på antall skyttere
som deltar.
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Endringer ved budsjett er som følger:
- posten ’juniortiltak, ikke kretstall’ økes fra 5 000,- til 10 000,-.
- Postene ’Utdanning, trenerkurs’, ’idrettfaglig bistand’, ’eget
ting/klubbledermøte’ og ’deltagelse i andre møter’ fjernes fra budsjettet.
- Posten ’kontorkostnader’ økes fra 500,- til 1 000,-.
- Posten ’Krets-stall (junior) og trenerutgifter’ økes fra 12 000,- til 13 000,-.
- Posten ’medaljer/premier’ senkes fra 10 000,- til 5 000,Resten av budsjett er godkjent. Krets gis fullmakt til å regulere et eventuelt
budsjett.
 Evnt.
Endring ved søknad om støtte til enkeltskytteres utenlandsdeltagelse. Søknad kan
nå skje ved email. Søknader må være krets i hende i forkant av det aktuelle
mesterskap. Dersom det innvilges av krets vil eventuell støtte etterbetales mot
slutten av året. Krets vil ikke støtte mer enn søkendes klubb og søkere må sende
bilag på deltagelse.
 Valg
Leder og sekretær var valgt 2014.
Følgende stillinger er oppe til valg: nestleder, kasserer. Valgkomité skal også
opprettes for neste års valg.
Beate Stensbye er valgt som fortsatt nestleder
Roar Jystad er valgt inn som ny kasserer
Eivind Lie og Sven Sailer er valgt inn som valgkomité.
Hele styrets medlemmer består av:
Leder – Marius Haslestad
Nestleder – Beate Stensbye
Sekretær – Kine Andersen
Kasserer – Roar Jystad
Styremedlem – Sven Sailers
Styremedlem – Eivind Lie
Styremedlem – Kristin Davies
Styremedlem – Wim Dekeyser
Styremedlem – Trond Gleifsen
Styremedlem – George Refseth
Styremedlem – Per-Erling Bolstad
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