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Kretsting 2016

Det innkalles herved til Kretsting 2017
Dato / Tid: 16. mars 2017 / 18:00
Sted: Idrettens Hus på Ekeberg.
Særkretstinget skal:
1.

Godkjenne de fremmøtte representantene.

2.

Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3.

Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.

4.

Behandle beretning.

5.

Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.

6.

Behandle forslag og saker.

7.

Fastsette kontingent.

8.

Behandle budsjett for særkretsen.

9.

Foreta følgende valg:
a.

Nestleder

b.

Kasserer

c.

Sekretær

d.

5 styremedlemmer

e.

To revisorer.

f.

Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne
representantene.

g.

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.

Informasjon om valg
Kretstinget skal foreta følgende valg:
Leder og nestleder.
Kasserer
Sekretær
5 styremedlemmer
To revisorer.
Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi særkretsstyret
fullmakt til å oppnevne representantene.
g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til særkretsstyret bør
velges samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Leder og sekretær velges i partall‐år, for 2 år. Nestleder og kasserer velges i oddetall‐år for 2 år.
Øvrige tillitsverv velges hvert år.
Styrets sammensetning skal fortrinnsvis bestå av en representant fra hver klubb i særkretsen. Hver
klubb har kun 1 stemme på Styremøter.

Saksliste:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Godkjenning av fremmøtte representanter
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere
Behandle årsmeldingen
Behandle regnskapet i revidert stand
Behandle innkomne forslag
1. Oslo kommune, Bymiljøetaten, "Høring vedrørende forskrift om tilskudd til
realisering av private idrettsanlegg"
2. Bueskyting på dagtid
Fastsette kontingent
Behandle/vedta budsjett
Valg, etter §16 og tilhørende avsnitt.

Årsmøte 2016

FORRETNINGSORDEN
1. Årsmøte ledes av valgt(e) dirigent(er).
2. Dirigenten kan foreslå begrenset taletid og kan foreslå strek etter inntegnede talere.
3. Behandling av forslag.
a) Dirigenten leser forslaget og forslagsstillerens navn.
b) Forslagsstilleren får anledning til å tale for sitt forslag.
c) Forslaget tas opp til debatt.
d) Forslaget tas opp til avstemning.
e) Eventuelle endringsforslag fremlegges skriftlig.
4. Forslag som ikke oppnår nødvendig flertall, har falt.
5. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet.
6. Innsamling og opptelling av stemmesedler utføres av et valgt tellekorps
(3 medlemmer).
7. Kontroll av referatet foretas av de representanter som er valgt til å underskrive
protokollen.
Kontrollantenes eventuelle kommentarer skal foreligge i brevs form.

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOV FOR AKERSHUS OG OSLO BUESKYTTERKRETS
Stiftet 16. november 1988
Vedtatt av særkretstinget 29. mars 2016, med senere endringer av 29. mars 2016, godkjent av
Norges Bueskytterforbund 12. april 2016.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1

Formål

(1)

Akershus og Oslo Bueskytterkrets formål er å arbeide for bueskytteridrettens utvikling
innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges
Bueskytterforbund i alle spørsmål som gjelder bueskytteridretten innen kretsen.

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Akershus og Oslo Bueskytterkrets er opprettet av Norges Bueskytterforbund, og består
av alle idrettslag innen Akershus og Oslos grenser som er medlem av Norges
Bueskytterforbund.

(2)

Gjennom Norges Bueskytterforbund er særkretsen et organisasjonsledd innen Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(3)

Særkretsen skal følge NIFs og særforbundets regelverk og vedtak. NIFs regelverk
gjelder for særkretsen uavhengig av hva som måtte stå i særkretsens egen lov.

(4)

Saker av felles interesse for idretten, bør forelegges idrettskretsen.

§3

Oppgaver

Særkretsen skal bl.a.:
a)
Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.
b)
Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett. Bistå
idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
c)
Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide
terminliste. (Dette forvaltes av Norges Bueskytterforbund).
d)
Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.
e)
Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig
virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
f)
Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.
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g)

Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra
særforbund og idrettskrets.

§4

Kontingent

(1)

Kontingenten fastsettes av særkretstinget og betales forskuddsvis.

(2)

Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på
særkretstinget. Styret kan anbefale overfor særforbundet at lag, som skylder
kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap1 i særforbundet.

(3)

Det skal betaler en stevneavgift til særkretsen for det antall startende skytter på stevner
arrangert av særkretsens klubber. Avgiften fastsettes av Norges Bueskytterforbund.
For Kretsmesterskap betaler det ikke stevneavgift for skyttere tilhørende klubber i
særkretsen.

II TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§5

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved
valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal
styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært
årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret,
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen,
hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å
oppfylle bestemmelsen.

(4)

Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å
innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5)

Idrettsstyret2 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14
dager etter særkretstinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av
gangen.

§6

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

1
2

Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden.
Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement.
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(1)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et
idrettslag tilsluttet særkretsen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene,
jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant
til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved
fullmakt.

(2)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særkretsen:
medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(3)

Forslagsrett:

(4)

a)

Styret i særkretsen har forslagsrett til og på særkretstinget.

b)

Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til
særkretstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på særkretstinget.

c)

Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 14(3), har forslagsrett til særkretstinget i
saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets
representant(er) har forslagsrett på særkretstinget innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde.

Talerett:
a)

Revisor har talerett på særkretsstinget i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.

b)

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på særkretstinget.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv.
i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan
heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt
eller oppnevnt.

Side 3 av 11

(6)

Idrettsstyret3 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen.
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis
dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§8

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
særkretsen

(1)

En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en
økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd,
utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder
styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som
har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem
oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv,
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses som ikke valgt
eller oppnevnt.

(4)

Idrettsstyret4 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen.
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis
dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§9

Inhabilitet

(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særkretsen er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje
eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)

3
4

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til
å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende
selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også
legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement.
Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement.
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(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i særkretsen.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for
flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet.
I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si
fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet
avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved
avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnete til avgjørelse.

§ 10

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i særkretsen vedtaksføre når et
flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin
tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere
med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11

Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

5
6

For eksempel per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
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(3)

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.

III. ØKONOMI
§ 12

Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)

Særkretsen er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

(2)

Dersom særkretsen har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal
særkretsen følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning
av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom særkretsen har en årlig omsetning på
kr 5 millioner eller mer, skal særkretsen følge regnskapsloven og revisorloven, og skal
alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse
lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité
med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3)

Bankkonti skal være knyttet til særkretsen og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)

På særkretstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør
fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom
særkretsen har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6)

Særkretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særkretsen kan dog delta i NIFs
konsernkontoordning etter søknad fra særkretsen og beslutning fra Idrettsstyret.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til særkretsens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av særkretstinget.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.
§ 13

Særkretstinget

(1)

Særkretsens høyeste myndighet er særkretstinget som avholdes årlig innen utgangen
av mars.

(2)

Særkretstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de
organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på særkretsens internettside eller på annen
forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige
senest én uke før særkretstinget. Forslag som skal behandles på særkretstinget, må
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være sendt til styret senest to uker før særkretstinget. Fullstendig sakliste og andre
nødvendige saksdokumenter med forslag til særkretstinget må være gjort tilgjengelig
senest én uke før særkretstinget.
(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør særkretstinget hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og
om det er saker som ikke kan behandles.

(4)

Særkretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)

På særkretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som
ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker
kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning
av saklisten.

§ 14

Representasjon på særkretstinget

(1)

På særkretstinget møter med stemmerett:
a)
Særkretsens styre.
b)
Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
•
For medlemstall til og med 50 – 1 representant
•
For medlemstall til og med 100 – 2 representanter
•
For medlemstall over 100 – 3 representanter,
som er det høyeste antall representanter et lag kan ha.

(2)

Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter
fullmakt.

(3)

Videre møter uten stemmerett:
a)
Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom
leder er forhindret fra å møte.
b)
Kontrollkomiteens medlemmer.
c)
Valgkomiteens medlemmer.
d)
Revisor.

(4)

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

§ 15

Ledelse av særkretstinget

Særkretstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være
valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
§ 16

Særkretstingets oppgaver

Særkretstinget skal:
1.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
2.
Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3.
Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4.
Behandle beretning.
5.
Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.
6.
Behandle forslag og saker.
7.
Fastsette kontingent.
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8.
9.

Behandle budsjett for særkretsen.
Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) Kasserer
c) Sekretær
d) 5 styremedlemmer
e) To revisorer.
f) Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi
særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste
særkretsting.
Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges enkeltvis. De øvrige medlemmer
til særkretsstyret bør velges samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i
forhold til stemmetall.
Leder og sekretær velges i partall-år, for 2 år. Nestleder og kasserer velges i
oddetall-år for 2 år. Øvrige tillitsverv velges hvert år.
Styrets sammensetning skal fortrinnsvis bestå av en representant fra hver klubb
i særkretsen. Hver klubb har kun 1 stemme på Styremøter.

§ 17

Stemmegivning på særkretstinget

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn
én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal
anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så
omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som
har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

§ 18

Ekstraordinært særkretsting

(1)

Ekstraordinært særkretsting innkalles av særkretsstyret med minst 14 dagers varsel
etter:
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a)
b)
c)
d)

Vedtak av særkretsstyret.
Vedtak av særkretstinget.
Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd.
Skriftlig krav fra ¼ av idrettslagene i særkretsen.

(2)

Ekstraordinært særkretsting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller
være gjort tilgjengelig på særkretsens internettside eller annen forsvarlig måte. I
sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort
tilgjengelig på annen måte og dokumentene skal være gjort tilgjengelig på
innkallingstidspunktet.

(4)

Et ekstraordinært særkretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter
som møter.

(5)

Ekstraordinært særkretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet om innkalling av tinget.

(6)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget
er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19

Særkretsens styre

(1)

Særkretsen ledes og forpliktes av styret som er særkretsens høyeste myndighet mellom
tingene.7

(2)

Styret skal bl.a.:
a)
Iverksette særkretstingets og overordnede organisasjonsledds vedtak og
bestemmelser.
b)
Forestå særkretsens daglige administrasjon, representere særkretsen utad og
utøve faglige myndighet innen særkretsens grenser.
c)
Påse at særkretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar
med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og
sørge for at særkretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
d)
Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen
kretsen og utarbeide terminlister for dette.
e)
Utvikle særkretsens organisasjon og aktivitetstilbud.
f)
Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks
for disse.
g)
Sende foreskrevne rapporter til overordnede organisasjonsledd til fastsatte
frister.

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller minst to av
styremedlemmene forlanger det.

7

Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen
særkretsen, for eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av særkretsgrensene.
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§ 20

Valgkomité

Valgkomiteen velges på særkretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal
legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på
særkretstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av
valgkomiteen.

§ 21

Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 22

Avtaler og samarbeid mellom særkretsen og næringslivet

Avtaler og samarbeid mellom særkretsen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.
§ 23

Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.
§ 24

Bestemmelser om konkurranseforbud

Idrettsstyret og Norges Bueskytterforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet
gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever
saklig grunn.

§ 25

Lovendring

(1)

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å ha
vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av særkretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Norges
Bueskytterforbund. Styret har fullmakt til å oppdatere loven begrenset til de
bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan Norges Bueskytterforbund pålegge nødvendig
endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)

Endringer i §§ 25 og 26 kan ikke vedtas av særkretsen selv med mindre endringene
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 26

Nedlegging – Sammenslutning
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(1)

Særkretsen kan bare nedlegges av Norges Bueskytterforbund.

(2)

Særforbundet har myndighet til å foreta
Sammenslutning regnes ikke som nedlegging.

(3)

Ved nedlegging eller annet opphør av særkretsen tilfaller særkretsens overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av Norges Bueskytterforbund.

sammenslutning

av

særkretser.
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Årsberetning

2016

Årsberetning 2016

Om Akershus og Oslo Krets
Akershus og Oslo Bueskytterkrets er en samling av alle bueskytterklubber i Akershus og Oslo, totalt 9
klubber.


Bærum og Omegn Bueskyttere



Finstadbru Bueskyttere



Gjerdrum HSL Bueskyttere



Hvalstad Bueskyttere



Lillestrøm og Omegn Bueskyttere



Oslo Bueskyttere



Sportsklubben Vidar, Bueskyttergruppa



Ullensaker Bueskytterklubb



Ås Bueskyttere

Akershus og Oslo Bueskytterkrets er medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges Idrettsforbund

Styret i Akershus og Oslo Bueskytterkrets har i 2015 bestått av:
Leder – Svein‐Ole Sjøtun
Nestleder – Wim Dekeyser
Sekretær – Ikke besatt
Kasserer – Roar Jystad
Styremedlem – Sven Sailers
Styremedlem – Eivind Lie
Styremedlem – Lindis Skipperud
Styremedlem – Trond G. Leifsen
Styremedlem – George Refseth
Styremedlem – Ikke Avklart (Finstadbru)

Styremøter
Det ble i 2016 avholdt 1 styremøte, og noen få saker er avklart på e‐post.

Styrets Arbeid
Styret har hatt lite å gjøre dette året.

Aktivitet
Akershus og Oslo Bueskytterkrets sitt største satsingsområde er juniorgruppa.
Gruppa er ledet av Tom Kristiansen med hjelp av June Svensen.

Årsberetning 2016
Gruppa har i 2015 bestått av skyttere i alderen ca 13‐23 år. Gruppa har hatt 5 samlinger i 2015.
Leder har deltatt på OIK sine høst og vårmøter og i den forbindelse startet på et arbeid med en
utredning som skal leveres til OIK. Utredningen har fokus på Bueskytteridretten i Oslo og de behov
vår idrett har i forbindelse med sin utøvelse.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Her har kretsen noe å gå på, forsøket på å avholde stevne for kretsens juniorer ble som sagt avlyst
men dette bør jobbes videre med for å skape mere stevneaktivitet. Kretsgruppen bør også få inn
skyttere fra samtlige klubber og Kretsen bør avholde Kretsmesterskap.

Rapport fra Kretsens ungdomsgruppe, 2016:
Kretsgruppa ble startet sesongen, 2001 ‐ 2002, og har nå holdt på i 15 år. Hovedprogrammet etter
skytternes ønske har vært: oppvarming, 30 piler innledende skyting og finalerunder, også med
lagskyting. Innholdet for hver samling bestemmes stort sett av deltagerne.
Har klubbene noen som vil delta så kan dette meldes inn på årsmøte i Kretsen. Det er ikke mange
krav som stilles, men de skal ha vært ferdig med nybegynneropplæringen og deltatt på konkurranser,
og ønske om å konkurrere. Alder fra 14 år.
Gruppa har i 2016 bestått av:
Odin Sjøtun, LOB
Benedikte O. Lønes, LOB (til høst sesongen)
Simen S. Burhol, LOB
Eivind Lie SKV (til januar 2017)
Kristin Davis, Ås BS (til høst sesongen)
Marius Rikheim, Ås BS
Karl Martin T. Jensen, BOB
Martin Østensen, BOB
Marius Haslestad, BOB (til november 2016)
Finstadbru, Ullensaker, Hvalstad og Oslo ble invitert til å delta med skytter, men ingen av disse
klubbene ga noe svar tilbake.
Kretsgruppa har en tradisjon med fellestur til Kristiansand for deltakelse i stevnet i november,
Kristiansand Open. Kretsen avsatte 12.000,‐ til turen.
Samlingene har stort sett vært i Helsethallen hos BOB, men det siste året delt mellom LOB og BOB.
Kretsgruppa hadde også samling hos Vidar på Sørenga der vi hadde en fin runde feltskyting med
Eivind som leder.
Siste samling før Jul er også en juleavslutning for gruppa, i 2016 ble det gjort en ny vri på den ved at
samlingen var på Harald Huysman Karting hvor vi kjørte gokart og spiste pizza.
For fremtiden ønsker deltagerne at vi trener innledende + finaler, snakker om mental trening,
spenningsregulering, stevneforberedelser og gjennomføring. Her håper jeg at Simen Burhol, Eivind
Lie og Marius Haslestad kan bidra med råd og erfaringsutveksling.
Full rapport ligger vedlagt

Årsberetning 2016
Resultater etter NM for kretsens skyttere
Medaljer etter NM inne
Gull, Recurve RJ. Sara Evang, UBK
Gull, Recurve RG, Karl Marting T. Jensen, BOB
Bronse, Tradisjonell Rekrutt, Petter N. Hennissen, LOB
Gull, Compound KJ, Sunniva Lislevand, BOB
Gull, Recurve DJ, Kristin R. Davies Ås
Gull, Compound H, Marius K Haslestad BOB

Medaljer etter NM skive
Sølv, Recurve RJ, Gyda Mosbakk, UBK
Bronse, Recurve RJ, Ingeborg Stenstadvold, BOB
Gull, Recurve RG, Karl Martin T. Jensen, BOB
Sølv, Recurve RG, Thor Erik Padderud, Hvalstad
Bronse, Recurve KJ, Linn Hege Elverhøy Laiti, UBK
Bronse, Recurve KG, Martin Østensen, BOB
Gull, Recurve HJ, Marius A. Rikheim, ÅBS
Bronse, Recurve HJ, David Zbiciak, Hvalstad
Bronse, Compound H50, Knut Svensen, LOB
Gull, Langbue H, Tor Børrud, LOB
Sølv, Recurve D, Beate R. Stensbye, LOB
Lag:
Bronse, Recurve, LOB (Burhol, Bentestuen og Stabel)
Gull, Compound, SK Vidar (Lie, Hjelle, Tretli)

Medaljer NM 3D
Gull, Recurve RJ, Emilie Klem Lønn, UBK
Gull, Recurve D, Siv Jystad, LOB
Bronse, Recurve D, Linda J. Baginski, LOB
Gull, Compound D, June Svendsen, LOB
Bronse, Buejegere, Tor S. Tretli, SPKL. VIDAR
Gull, Compound H, Petter Hjelle, SPKL. Vidar
Sølv, Compound H, Eivind Lie, SPKL. Vidar
Bronse, Langbue H, Tor Børrud, LOB

Medaljer NM Felt
Gull, Langbue K, Fredrik Sanden‐Jensen, SPKL. Vidar
Bronse, Recurve KG, Odin F. Sjøtun, LOB
Gull, Recurve KJ, Benedicte L. Olsson, LOB
Gull, Recurve D, Siv Jystad, LOB
Bronse, Compound D, June Svensen, LOB
Sølv, Langbue H, Tor Børrud, LOB
Bronse, Compound H, Jon William Johansen, UBK
Lag
Bronse, LOB, (Burhol, Børrud, Sannerud)

Årsberetning 2016
Historisk
Sølv, Historisk, Trond Kvitnes, Ås Bueskyttere

Norske rekord
Kristin Davis, Damer Junior, Ås Bueskyttere, 279p av 300p

Medlemstall registrert Hos NBF
2016 2015
Bærum:
Finstadbru:
Gjerdrum:
Hvalstad:
Lillestrøm:
Oslo:
Vidar:
Ullensaker:
Ås:

I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
276
I/O
I/O
86

Totalt:

Ukjent (798)

Økonomi
Se vedlegg.

(102)
(74)
(10)
(25)
(152)
(177)
(46)
(122)
(90)

Innkomne saker
Sak 6.1

Sak fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, saksnummer 16/15021‐94
"Høring vedrørende forskrift om tilskudd til realisering av private idrettsanlegg"
Se vedlegg fra Oslo kommune

Sak 6.2

Bueskyting på dagtid

Informasjon om valg
Kretstinget skal foreta følgende valg:
Leder og nestleder.
Kasserer
Sekretær
5 styremedlemmer
To revisorer.
Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi særkretsstyret
fullmakt til å oppnevne representantene.
g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til særkretsstyret bør
velges samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Leder og sekretær velges i partall‐år, for 2 år. Nestleder og kasserer velges i oddetall‐år for 2 år.
Øvrige tillitsverv velges hvert år.
Styrets sammensetning skal fortrinnsvis bestå av en representant fra hver klubb i særkretsen. Hver
klubb har kun 1 stemme på Styremøter.

Innkomne saker

Sak 6.1
Forslagsstiller:

Oslo Kommune Bymiljøetaten

Høring vedrørende forskrift om tilskudd til realisering av private idrettsanlegg
Se vedlegg

Sak 6.2
Forslagsstiller:

Tor Solve Treli

Bueskyting på dagtid.
Etter å ha lest om prosjektet "aktiv på dagtid", og etter at jeg ble oppmerksom på at det er en del
bueskyttere i vår krets som enten er arbeidsledige, uførepensjonert, eller av andre grunner ikke er i
skole eller arbeidsliv, har jeg en tanke om at det kan være et behov for et tilsvarende tilbud for
bueskyttere i kretsen vår.
Tanken er å skape en møteplass for bueskyttere på dagtid, føre treningspartnere sammen, og
inspirere til trening, og hjelpe målgruppen i å komme seg ut av eget hus for å treffe andre. Det å ikke
være en del av arbeidslivet/skole, oppleves veldig fort som ensomt og passiviserende, og man blir
mer disponert for depresjoner.
Det er ønskelig å kjøre et prøveprosjekt i en sesong eller 2, med en trening i på dagtid, f.eks onsdager
11‐13, for å se om dette er et tilbud som blir benyttet. I oppstarten vil dette være et tilbud for de
som har eget utstyr. For vintersesongen er det ønskelig å kunne benytte LOBs innendørs anlegg i
Vassøyholtet, om LOB går med på det. For sommersesongen er det flere muligheter.
Når det gjelder budsjett og eventuelle kostnader, vil dette i oppstartsfasen begrense seg til leie av
bane/erstatning for slitasje, noe informasjonsmateriell, og noen få kroner til kaffe, hvis det er
tilgjengelige midler. Her må man gå i dialog med de aktuelle baneeierne for å finne løsninger.
Det kan på sikt også være interessant å hente inn en instruktør for en trening eller to i løpet av året.
Forslagsstiller vil i prøveperioden ta ansvaret for gjennomføring av prosjektet, med eventuelt en
assistent hvis jeg finner det nødvendig.
Hilsen Tor Solve Tretli

Oslo kommune
Bymiljøetaten

Høringsinstanser

Dato:
Deres ref.:

Vår ref.: 16/15021-94

Saksbeh.: Eivind Sandnes
Org. enhet: Idrettsforvaltning

06.03.2017

Arkivkode: 125

HØRING VEDRØRENDE FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL REALISERING AV
PRIVATE IDRETTSANLEGG
Bymiljøetaten sender herved forslag til forskrift om tilskudd til realisering av private
idrettsanlegg i Oslo kommune ut på høring.
Oslo kommune v/Bymiljøetaten forvalter tilskuddsordning til realisering av private
idrettsanlegg i Oslo kommune. Kommunen har utarbeidet et forslag til forskrift for tildeling av
tilskuddet, jf. vedlegg. Forslaget inneholder blant annet regler for kunngjøring av ordningen,
krav til søknaden, vilkår for tildeling av tilskudd, søknadsbehandling, klageadgang, samt
utbetaling og kontroll med utbetalt tilskudd. Ytterligere bestemmelser kan følge av nærmere
fastsatte retningslinjer ved kunngjøring av ordningen.
Vi ber om at eventuelle innspill til forslaget sendes elektronisk til:
postmottak@bym.oslo.kommune.no
eller per post til:
Bymiljøetaten
Postboks 636 Løren,
0507 Oslo
Innspill merkes med sak nr.: 16/15021.
Frist for høringsuttalelser er den 27.03.2017. Det kan ikke påregnes utsatt høringsfrist.

Med vennlig hilsen

Gerd Robsahm Kjørven
etatsdirektør
Godkjent elektronisk
Bymiljøetaten

Postadresse:
Postboks 636, Løren
0507 Oslo

Kjetil Storaas Hansen
divisjonsdirektør

Besøksadresse:
Karvesvingen 3
0579 OSLO

Telefon: 21 80 21 80

Org.nr: NO 996 922 766
Bankgiro: 1315.01.03376

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Internett: www.oslo.kommune.no

03.02.2017
Revidert utkast – uten spor endringer

Forskrift om tildeling av tilskudd til realisering av private idrettsanlegg i Oslo kommune
Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre … med hjemmel i lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 6.

§ 1 Formål og virkeområde
Oslo kommune skal ved denne tilskuddsordningen legge til rette for en aktiv by til glede og
nytte for byens befolkning. Ordningen skal bidra til økt kapasitet og bredde i idrettstilbudet til
Oslos innbyggere ved å bidra til å stimulere til realisering av private idrettsanlegg.
Forskriften har sitt virkeområde i Oslo kommune.
§ 2 Målgruppe og definisjoner
Målgruppen er idrettslag og andre private aktører hjemmehørende i Oslo kommune som skal
bygge nye idrettsanlegg eller utvide kapasiteten på eksisterende anlegg.
Med idrettslag og andre private aktører menes frivillige aktører som i all hovedsak driver
ikke-kommersielt, og som derfor blir godkjent som mottakere av spillemidler og refusjon av
merverdiavgift.
Med idrettsanlegg menes anlegg som kan godkjennes for mottak av spillemidler.
§ 3 Økonomiske rammer
De økonomiske rammene for ordningen følger av Oslo bystyres årlige budsjettvedtak.
§ 4 Kriterier og søknadsbehandling
Tilskudd kan innvilges ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på
tilskuddsordningens formål og følgende kriterier:
a) om søkeren faller inn under målgruppen i § 2,
b) om idrettsanlegget dekker et behov for økt kapasitet i området, enten som et nytt
anlegg eller gjennom en betydelig utvidelse av kapasiteten ved et eksisterende anlegg.
Idrettsanlegget bør være omfattet av kommunens gjeldende plan for idrett og fysisk
aktivitet, men unntaksvis kan det gis tilskudd til andre anlegg.
c) omfanget av behovet for tilskudd i forhold til antatt nytteverdi av prosjektet,
d) om anlegget utløser rett til spillemidler og refusjon av merverdiavgift,
e) om søker vil ha tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre prosjektet og til videre
drift og ivaretakelse av anlegget, forutsatt innvilgelse av omsøkt tilskudd,
f) at anlegget stilles til disposisjon for Oslos innbyggere. Anlegg for idretter som er
medlem av Norges idrettsforbund, må inngå i Oslo idrettskrets sin fordeling av tid til
trening og konkurranser.
g) at søkeren eller anlegget ikke er organisert eller utøver aktivitet på en måte som gjør at
tilskuddet er i strid med lov om offentlig støtte eller andre bestemmelser om offentlig
støtte.
Ved rehabilitering av et idrettsanlegg kan det kun innvilges tilskudd til den delen av et
prosjekt som innebærer en utvidelse av kapasiteten på det eksisterende anlegget.
Det gis ikke tilskudd til drift av idrettsanlegg.

§ 5 Kunngjøring
Tilskuddsordningen kunngjøres offentlig på den til enhver tid mest egnede måte.
Kunngjøringen skal minst inneholde informasjon om ordningen, om søknadsfristen og hvor
søknaden skal sendes.
§ 6 Krav til søknaden og fremgangsmåten ved fremsettelse av søknad
Søknaden skal være skriftlig og signert av den som har myndighet til å forplikte
vedkommende søker.
I søknaden må det fremgå følgende:
a) en beskrivelse av prosjektet, herunder formålet med det,
b) en redegjørelse for behovet for tilskudd og hvor stor andel av finansieringen som
utgjøres av egenkapital,
c) opplysninger om hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring
av prosjektet,
d) en redegjørelse for idrettsanleggets eier, organisering og forhold til den som står som
søker,
e) opplysninger om hvem som eier grunnen, og
f) opplysninger om hvordan kostnadene til selve driften av idrettsanlegget er planlagt
finansiert.
Søknaden må vedlegges:
a) fremdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt for prosjektet,
b) dokumentasjon for idrettsanleggets eierforhold,
c) vedtektene og siste årsregnskap til søkers organisasjon,
d) dersom selve idrettsanlegget har eller får en egen organisasjon som ikke er
søkeren, skal vedtektene til denne legges ved,
e) dokumentasjon for at anlegget er eller vil bli forsikret,
f) en fullstendig budsjett- og finansieringsplan for prosjektet,
g) vedtatt reguleringsplan,
h) idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse av prosjektet,
i) bekreftelse fra eier av idrettsanlegget om at det vil stilles til disposisjon for
idrettslag, mv., og
j) dokumentasjon for eiendomsrett eller feste- eller leierett/avtale til grunnen som
tilfredsstiller kravene til spillemidler.
Det kan stilles ytterligere krav til dokumentasjon og opplysninger ved søknaden. Krav ut over
det som fremgår av forskriften informeres det om på kommunens nettsider.
§ 7 Vilkår for tilskudd
Det stilles følgende vilkår for tilskudd:
a) Prosjektet må gjennomføres i tråd med de beskrivelser som er oppgitt i søknaden.
b) Det skal fremkomme der det er naturlig på nettsider, bygninger, e.l. at idrettsanlegget
er blitt finansiert med tilskudd fra Oslo kommune.
c) Kravene i forskriften til rapportering og innlevering av regnskap skal oppfylles.
Det kan i vedtaket stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av opplistingen
ovenfor.

§ 8 Utbetaling av tilskudd
Det fastsettes i vedtaket om innvilget tilskudd skal utbetales i form av et engangsbeløp eller i
rater, samt tidsløpet for utbetalingen.
Utbetaling etter vedtaket er betinget av at vilkårene i forskriften og vedtaket for tilskudd er
oppfylte, den nødvendige dokumentasjon for utbetaling er innsendt, kontrollert og godkjent
og prosjektet er dokumentert fullfinansiert.
Sluttutbetaling foretas når det foreligger kommunal bekreftelse på at anlegget er fullført i
samsvar med godkjente planer og at regnskapet er revidert og godkjent av revisor, jf. § 9.
Overføring av innvilget tilskudd skjer til tilskuddsmottakers bankkonto.
§ 9 Rapport og regnskap
Alle tilskuddsmottakere som mottar tilskudd fra den kommunale tilskuddordningen, plikter å
levere et eget anleggsregnskap. Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med
godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan som lå til grunn for søknaden.
Det skal snarest mulig og senest innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført eller
avsluttet sendes inn rapport om gjennomføringen av og regnskap for tiltaket, som viser
hvordan tilskuddet fra Oslo kommune er brukt.
Rapport og regnskap skal være undertegnet av den eller de ansvarlige for tiltaket.
Regnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av en statsautorisert revisor eller
Kommunerevisjonen.
Krav til rapport og regnskap skal følge regnskapsloven, bokføringsforskriften og de til enhver
tid overordnede regler for tilskuddsordninger i Oslo kommune.
§ 10 Kontroll med bruk av midler
Oslo kommune kan kontrollere at tilskuddet nyttes etter forutsetningene, at den økonomiske
rapporteringen er i tråd med de ovenfor anførte krav og at bekreftelse som kreves fra revisor
foreligger.
Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder å fremskaffe relevant og
etterspurt dokumentasjon.
§ 11 Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling
Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom tiltaket ikke er startet opp eller det ikke er anmodet om
utbetaling av tilskudd innen to år etter at tilsagnsbrevet er mottatt av søker. Oslo kommune
kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen etter skriftlig og begrunnet anmodning fra
tilskuddsmottaker.
Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige eller ufullstendige opplysninger fra søker,
eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er benyttet etter forutsetningene, herunder at
fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan
kreves tilbakebetalt. Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert rapport og
regnskap innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

Dersom anlegget blir rimeligere enn forutsatt og det er utbetalt tilskudd som ikke benyttes,
skal overskytende beløp snarest og uoppfordret tilbakebetales.
§ 12 Klageadgang
Vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad om tilskudd er enkeltvedtak etter
forvaltningsloven.
Vedtaket kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd. Klagen skal sendes kommunen innen
tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren.
§ 13 Ikrafttredelsestidspunkt
Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato.

REGNSKAP 2016
Kontonr Kontonavn

3420 Momskompensasjon
3915 Kursinntekter
3920 Kontingenter/Stevneinntekter fra klubber
3948 Bingo/Lotteri
3970 Tilskudd fra NBF
3980 Tilskudd fra Akershus Idrettskrets
3990 Tilskudd fra Oslo Idrettskrets
3999 Diverse inntekter
INNTEKTER
4610 Krets‐/ stevnekostnader
4710 Støtte til enkeltskyttere
4730 Juniortiltak, ikke kretsstall (NUM)
4735 Utviklingsstipend, junior
4740 Interkretskamper
6420 Leie datasystemer
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr(3D/Jakt/felt)
6730 Idrettfaglig bistand, eksternt
6745 Krets‐stall (Junior) og trenerutgifter
6750 Utdanning, trenerkurs
6800 Kontorrekvisita
6810 Datakostnad
6820 Regnskapsfører, honorar
6830 Styrets møteutgifter
6860 Eget ting/ klubbledermøte i kretsregi
6870 NBFs ting/ kretsledermøte
6890 Kontorkostnader
7430 Medaljer/ premier
7700 Deltagelse i andre møter
7748 Lotterier, bingo etc
7790 Andre utgifter
KOSTNADER
8040 Renteinntekt
8179 Annen finanskostnad
FINANS
ÅRSRESULTAT

Regnskap 2015
‐
‐
44 670,00
68 192,04
‐
18 000,00
‐
‐

130 862,04
‐
‐4 667,00
‐10 000,00
‐
‐
‐2 132,00

Budsjett 2016 Regnskap 2016
1 394,00
3 000,00
‐
‐
16 860,00
21 000,00
‐
‐
‐
‐
‐
18 000,00
‐
‐
‐
‐
42 000,00
18 254,00
‐
‐2 000,00
‐
‐4 900,00
‐15 000,00
‐15 000,00
‐
‐
‐
‐
‐2 235,00
‐2 150,00
‐15 000,00

‐
‐6 000,00
‐
‐599,00

‐
‐12 000,00
‐
‐

‐410,00

‐450,00

‐8 000,00

‐4 000,00

‐

‐1 000,00

‐

‐500,00

‐

‐5 000,00

‐

‐500,00

‐

‐1 000,00

‐
‐34 096,02
‐

‐
‐
‐500,00

‐65 904,02

‐64 000,00

126,90

100,00

‐319,50

‐100,00

‐192,60
64 765,42

‐
‐22 000,00

‐
‐5 093,00
‐
‐
‐286,25
‐4 000,00
‐
‐
‐2 166,20
‐
‐
‐
‐
‐
‐28 780,45
153,49
‐80,50
72,99
‐10 453,46

Balanse pr 31. desember 2016
Eiendeler
Bankinnskudd, kontanter o.l.
1920 Bankinnskudd
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Over‐/underskudd
8800 Udisponert årsresultat (underskudd)
SUM Over‐/underskudd
Opptjent egenkapital
2050 Annen egenkapital
SUM Egenkapital

SUM Egenkapital og gjeld

Inngående

Bevegelser

Utgående

151 210,32
151 210,32

‐10 453,46
‐10 453,46

140 756,86
140 756,86

151 210,32

‐10 453,46

140 756,86

0,00
0,00

10 453,46
10 453,46

10 453,46
10 453,46

‐151 210,32
‐151 210,32

0,00
0,00

‐151 210,32
‐151 210,32

‐151 210,32

10 453,46

‐140 756,86

BUDSJETT 2017
Kontonr Kontonavn

3420 Momskompensasjon
3915 Kursinntekter
3920 Kontingenter/Stevneinntekter fra klubber
3948 Bingo/Lotteri
3970 Tilskudd fra NBF
3980 Tilskudd fra Akershus Idrettskrets
3990 Tilskudd fra Oslo Idrettskrets
3999 Diverse inntekter
INNTEKTER
4610 Krets‐/ stevnekostnader
4710 Støtte til enkeltskyttere
4730 Juniortiltak, ikke kretsstall (NUM)
4735 Utviklingsstipend, junior
4740 Interkretskamper
6420 Leie datasystemer
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr(3D/Jakt/felt)
6730 Idrettfaglig bistand, eksternt
6745 Krets‐stall (Junior) og trenerutgifter
6750 Utdanning, trenerkurs
6800 Kontorrekvisita
6810 Datakostnad
6820 Regnskapsfører, honorar
6830 Styrets møteutgifter
6860 Eget ting/ klubbledermøte i kretsregi
6870 NBFs ting/ kretsledermøte
6890 Kontorkostnader
7430 Medaljer/ premier
7700 Deltagelse i andre møter
7748 Lotterier, bingo etc
7790 Andre utgifter
KOSTNADER
8040 Renteinntekt
8179 Annen finanskostnad
FINANS
ÅRSRESULTAT

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Regnskap 2016

1 394,00
‐
16 860,00
‐
‐
‐
‐
‐
18 254,00
‐
‐
‐15 000,00
‐
‐
‐2 235,00

‐192,60

3 000,00
‐
21 000,00
‐
‐
18 000,00
‐
‐
42 000,00
‐2 000,00
‐4 900,00
‐15 000,00
‐
‐
‐2 150,00
‐15 000,00
‐
‐12 000,00
‐
‐
‐450,00
‐4 000,00
‐1 000,00
‐500,00
‐5 000,00
‐500,00
‐1 000,00
‐
‐
‐500,00
‐64 000,00
100,00
‐100,00
‐

‐
‐5 093,00
‐
‐
‐286,25
‐4 000,00
‐
‐
‐2 166,20
‐
‐
‐
‐
‐
‐28 780,45
153,49
‐80,50
72,99

Budsjett 2017
500,00
‐
18 000,00
‐
‐
‐
‐
‐
18 500,00
‐
‐4 000,00
‐15 000,00
‐
‐
‐2 300,00
‐7 500,00
‐
‐10 000,00
‐
‐
‐300,00
‐4 000,00
‐200,00
‐500,00
‐500,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐44 300,00
150,00
‐80,00
70,00

64 765,42

‐22 000,00

‐10 453,46

‐25 730,00

‐
‐
44 670,00
68 192,04
‐
18 000,00
‐
‐

130 862,04
‐
‐4 667,00
‐10 000,00
‐
‐
‐2 132,00
‐
‐
‐6 000,00
‐
‐599,00
‐410,00
‐8 000,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐34 096,02
‐

‐65 904,02
126,90
‐319,50

Årsberetning
Kretsgruppa
2016

Årsberetning 2016
Kretsgruppa 2001 ‐ 2016
Kretsgruppa ble startet sesongen, 2001 ‐ 2002, og har nå holdt på i 15 år. Hovedprogrammet
etter skytternes ønske har vært: oppvarming, 30 piler innledende skyting og finalerunder,
også med lagskyting.
Sesongen 2006 har ikke vært så bra med mye planlegging og mange avlysninger på grunn av
frafall. Det ble sendt ut invitasjon til alle klubbene om å melde inn nye skyttere til gruppa,
men det kom dessverre ingen nye.
Kretsgruppa har ikke vært inne på teknisk trening, da dette bør gjøres av skytternes egne
trenere. Imidlertid stiller vi gjerne opp om vi bli bedt om det.
Gjennom disse 15 årene jeg har vært leder. Første året med Thore Asen, men han måtte gi
seg etter ett år. Så var jeg alene 2‐3 år før Vigdis Stigen Landskaug ble med som leder
sammen med meg.
Da hadde vi fast på programmet oppvarming og skyting som nevnt ovenfor. Vigdis sto for
opplæring og gjennomgang av regelverk, og hun var suveren til å fortolke reglene slik at alle
skjønte innholdet og hvorfor reglen var der. Sammen med Vigdis la vi ut på en tur til Vaset i
leid hytte, der deltagerne lærte å lage strenger, fikk oppgaver i regelverket som de besvarte
veldig bra, skyting og på den ene kvelden en spennende elgsafari, og en fin ridetur i
området.
Vi hadde 4 turer til Kristiansand hvor vi 2 ganger bodde på en gammel tollstasjon, vi bodde
på en campingplass og siste gangen på et billig hotell som i tillegg ikke var helt bra. På første
turen hadde vi bestilt klatring etter konkurransen som ble godt mottatt. Av andre ting hadde
vi besøk av fysioterapeut Anne Lannem, som sjekket alle og ga tips om videre trening, vi
hadde foredrag av Nito, OL‐deltager i dobbeltsculler, som var lærerikt og interessant
foredrag om mental trening, og hele kretsen ble invitert til foredrag om ernæring på
Ekeberg, og vi hadde en medisinerstudent fra WADA som snakket om doping.
Etter at Vigdis måtte slutte kom Jan Inge Svensen inn som medleder. Vi hadde en tur til
Kristiansand og den gangen leide vi hytte og startet helgen med privat omvisning i
Kristiansand dyrepark, Vi hadde en flink guide som tok oss inn til dyrene, og ikke minst inn til
en tiger som blei matet mens vi var der. Vi hilste på struts, sebraer og antiloper og ikke minst
sjiraffer. Løvene hadde lagt seg, men vi så dem så vidt i starten.
Siste samling før jul har vi hatt risengrynsgrøt med premie, og ballongskyting med premie
som avslutning for året.
Kretsgruppa har også benyttet flinke folk i klubbene, Per Bolstad og Bjørn Mikaelsen hadde
en fin opplæring i feltskyting på banen til Vidar, Øistein Braathen hadde en kveld med
buejustering, June Svensen snakket om konkurranse‐forberedelse og gjennomføring. I tillegg
har Eivind Lie hatt samlinger om feltskyting, hatt innlegg på samlinger om temaet. Simen S

Årsberetning 2016
Burhol har gått igjennom recurveskyting og Marius Haslestad har gått igjennom skyting med
compound bue.
Det siste året har jeg vært mest alene på samlingene da Bjørn Inge har vært opptatt med
jobb. Det blei mye planlegging og mange avlysninger sesongen 2015 – 2016, så i oktober tok
jeg med de som var igjen og hadde sesongavslutning med gokart og pizza.

Det har blitt sendt ut flere innbydelser til klubbene om å melde inn skyttere til kretsgruppa
uten at det er blitt noe respons. Nå har noen sluttet og de som er igjen er: Simen S Burhol,
Odin Sjøtun, begge LOB, Marius Rikheim fra Ås BS, Martin Tessan Jensen fra BOB, så pr i dag
er det 7 ledige plasser.
Har klubbene noen som vil delta så kan dette meldes inn på årsmøte i Kretsen. Det er ikke
mange krav som stilles, men de skal ha vært ferdig med nybegynneropplæringen og deltatt
på konkurranser, og ønske om å konkurrere. Alder fra 14 år.
Samlingene har stort sett vært i Helsethallen hos BOB, men det siste året delt mellom LOB og
BOB.
Jeg håper at klubbene ser hva kretsgruppa har gjort, jeg tør si at de som har vært med har
trivdes og fått utbytte av å delta her.
Innholdet for hver samling bestemmes stort sett av deltagerne.

Bærum. 27. februar 2016
Tom Kristiansen

