Møtereferat

Type

Styremøte

Nr.

01 / 2016

Dato:

18. mai 2016

Tid:

18:00 – 20:00

Sted:

Idrettens Hus, Ekeberg

Referent:

Svein-Ole Sjøtun

Fremmøtte:
Navn

Klubb

Stilling

E-post

Svein-Ole Sjøtun
Wim Dekeyser
Georg Refseth
Eivind Lie
Trond G. Leifsen

LOB
HBG
OBS
Vidar
UBK

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

svesjotun@gmail.com
wim.dekeyser@fmcti.com

Navn

Klubb

Stilling

E-post

Roar Jystad
Sven Sailer
Lindis Skipperud
Ikke avklart

LOB
BOB
Ås
Finstadbru

Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

roa-jys@online.no

george.refseth@rfz.com
eiv-lie@online.no

Fraværende:

SAK
1

Avklaring

Ansvar

Konstituering:
Leder åpnet møtet med å informere om at Kretsens Lov nå er godkjent. Videre at
nestleder satt fast i kø; ankom 18:36.
De fremmøtte foretok konstituering av styret, med den endring at leder utøver sekretærs
rolle inntil ny sekretær er funnet. Dette ivaretar styrets fullmakt fra Kretstinget til å
fortsette sin drift uten sekretær, inntil det er funnet en løsning.
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Gjennomgang av Kretstingets møtereferat:
Gitt debatten på NBF Tinget rundt 20 kr avgiften ønsket Leder en avklaring rundt dette på
hvor Kretsen står. I et videre perspektiv så ønsket Leder å vite hva meningene rundt
bordet var om Skytterlisens og om denne 20kr. Avgiften kunne vært en del av
Lisenskostnaden. Fra UBK så ble det pressisert at ønsket om å ta bort 20kr avgiften
kommer fra at det er noen få klubber av Kretsen som avholder stevner, dette er UBK,
LOB, Vidar og BOB, og således er der da 4 klubber som yter en større skjerv til Kretsen
enn de andre.
Det ble konkludert med at det ikke er ønskelig å endre på 20 kr. da den er et ekstra, men
viktig bidrag til Kretsens satsning. Videre så er lisens noe som ikke er ønskelig nå og at en
lisensordning må komme fra NBF ved Tinget. Kort sagt. Kretsen ønsker ikke endringer.
Ellers var der ingen kommentarer til referatet fra Tinget.
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Møteplan:
Leder fremmet ønske om at Kretsen avholder møter omtrentlig annenhver måned, dog så
skal vi ikke ha møter for møtets skyld. De tilstedeværende bifalt dette.
Saksbehandling kan tas på e-post mellom møter, refereres i møtereferater fra møter.
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Økonomi:
Den økonomiske situasjonen er god for Kretsen, fortiden har vi en balanse på ca.
150.000. Kretstinget vedtok følgende som må innpasses i driften:

Adresse:
Webside:
Org. nr.:

Grønlundvegen 13,
2022 Gjerdrum
http://www.aobsk.no
998 615 178

E-post: akershus@bueklubb.no
Mobil: 926 26 518 (Leder)
Mobil: 926 26 518 (Sekr.)

Konto: 1503.30.27785
NIF/AIK.nr.:

Møtereferat

01_2010

Sak 7:
Kontingenten til Bueskytterkretsen ble vedtatt i behandling av forslagene og de nye
kontingentene er: For medlemstall til og med 50: kr 500 For medlemstall til og med 100: kr
1000 For medlemstall over 100: kr 1500
Sak 8:
Det fremlagte budsjettet ble vedtatt med 2 endringer. 4730 – Juniortiltak, Ikke kretsstall
(NUM) ble økt til kr 15 000 (+ 7 000). "Alle kretsens NUM deltagere subsidieres med inntil kr.
1.500/deltager om totalbeløpet da ikke overstiger 15.000"
Ny post inn i budsjettet for å støtte de klubbene i kretsen som etablerer/vedlikeholder en
felt/jakt/3D treningsløype som er åpen for alle Kretsens skyttere. Tildeles etter søknad fra
klubbene, det nye styret kommer med retningslinjene. Det settes av inntil kr 15 000 for
tiltaket.
Budsjettet ble vedtatt med et budsjettert underskudd på kr 22 000,- som dekkes av
egenkapitalen.
Klubbene oppfordres til å søke snarest for sine NUM deltakere slik at Kretsen kan få en
oversikt over ønsket kostnadsdekning og om dette overstiger 15.000,- kr.
Ungdomsgruppa får middag i Kristiansand (av de budsjetterte 12.000, gruppa v/Tom får
spørsmål om hva de ønsker og at de setter opp et detaljert budsjett for dette)
Leder finner ut av datoer for søknader til OIK, AIK og NBF eventuelt andre muligheter og
tar en runde med Kasserer på dette.
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Årshjul:
ALLE

Det er ønskelig å ha et årshjul for Kretsen, dette vil lette arbeidet med
- Koordinering mellom klubber
- Møtekollisjoner
- Søknadsfrister for tilskudd fra AIK, OIK NBF samt andre
- Søknadsfrister for Klubber til Kretsen for tilskudd til forskjellige saker.
Georg trakk frem at "Google kalender" er en god måte for dette og forklarte litt rundt
systemet. Det er Leders oppfatning at de tilstedeværende fant dette som et godt nok
system da det er mulig for alle klubber å "se" Kretsens kalender. Leder setter seg inn i
mulighetene med systemet
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Eventuelt:
Det ble drøftet noen ideer på møtet, de kommer inn som saker i de videre løpet.
Trenerutvikling, Leder kontakter Kretsens trener, Tom Kristiansen og drøfter tema
rundt videreutvikling av Kretstrener samt utvikling av og vedlikehold av klubbene sine
trenere i regi av Kretstrener.
Leder ønsket å høre om der var en interesse blant klubbene for en Jakt/3D/felt
samling. Drøftingen rundt bordet endte med at et slikt seminar bør tilbys fra en klubb
og bør samkjøres /planlegges sammen med andre klubber. Kretsen sender ut til
klubbene et tankespinn for dette til en samling/seminar/kurs april/mai 2017. Dette
skal være åpent for alle personer, også uten for kretsen om mulig.
Et slikt tiltak kan også gi muligheter for å trene også Klubbtrenere i skyteformene.
Georg og Eivind setter opp et forslag til neste møte som Kretsen kan sende ut og
lodde stemningen på.
Leder ønsker en feedback fra Kretsens klubber på hva klubbene ønsker av kretsen og
ser at kretsen kan være ansvarlig for. Det sendes ut e-post til alle klubbene på dette.
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Saker til neste møte:
Det er følgende saker til neste møte.
Behandle forslag til Jakt/3D/felt samling.
Behandle Trenerutvikling.
- Gjennomgå feedback fra klubbene, herunder prioritere områder.
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01_2010

Saker behandlet på e-post:
Følgende saker er behandlet på e-post mellom møtene: Kretstinget og 2016-01.
- Ingen saker
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Hengesaker:
Det er ingen hengesaker
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Neste møte:
Sent i august, Leder sender ut innkalling i god tid.
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