ÅRSMØTE 2017

REFERAT

Referat fra Årsmøte 16. mars 2017
Idrettens Hus, Ekeberg
18:00 – 20:30

Leder i Bueskytterkretsen Svein Ole Sjøtun ønsket alle velkommen og spesielt Jan Roger
Skyttesæter fra Norges Bueskytterforbund som hadde tatt turen for å følge Årsmøtet.

1.

Godkjenne de fremmøtte representantene.
Alle fremmøte ble godkjent (11):
Styret: Svein Ole Sjøtun, Roar Jystad, Wim Dekeyser, Lindis Skipperud og Georg Refseth
Bærum: 2 representanter
Finstadbru: Ingen møtt
Gjerdrum: Ingen møtt
Hvalstad: 1 representant (Wim Dekeyser, Styret)
Lillestrøm: 3 representanter
Oslo: 1 representant (Georg Refseth, Styret)
Vidar: Ingen møtt
Ullensaker: Ingen møtt
Ås: 1 representanter + (Lindis Skipperud, styret)
NBF: 1 observatør

2.

Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden..
Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent.

3.

Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen .
Svein Ole Sjøtun valgt til dirigent, Roar Jystad valgt til å skrive referat, June Svensen og
Odin Foss Sjøtun ble valgt til å underskrive protokollen.

4.

Behandle beretning.
Årsberetningen fra 2016 ble gjennomgått og godkjent med følgende bemerkninger:
Årsberetningen inneholder årstallet 2015 et par plasser, det skal være 2016. Klubbene
ble oppfordret til å send inn medlemstallene til Styret.

5.

Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.
Regnskapet i revidert stand ble gjennomgått og godkjent. Regnskapet viser et underskudd på
kr 10 453,46, som tas av oppsparte midler.

6.

Behandle forslag og saker.
Forslag nr. 1 – Fra Oslo Kommune, Bymiljøetaten
Høring vedrørende forskrifter om tilskudd til realisering av private idrettsanlegg.

Saken ble diskutert og delegeres til klubbene i Oslo (Vidar og Oslo). En eventuell
uttalelse koordineres og sendes via Styret leder i Bueskytterkretsen.
Forslag nr. 2 – Fra Tor Solve Tretli
Bueskyting på dagtid
Årsmøtet ser positivt på tiltaket det samme uttalte Jan Roger Skyttesæter fra NBF. Årsmøtet
ser også positivs på at forslagstiller tar ansvar for å gjennomføre dette som et prøveprosjekt.
Kretstinget setter av penger til prosjektet, se sak om budsjett. Det oppfordres til at Tor Solve
Tretli lager et opplegg og retningslinjer og et budsjett.
Det opplyses fra NBFs representant at det med opplegg og retningslinjer er fullt mulig å søke
om midler til prosjektet til NBF og helt sikkert mange andre plasser som Idrettskretsene i Oslo
og Akershus, mental helse etc.
7.

Fastsette kontingent
Ingen endringer, kontingentene er som følger:
For medlemstall til og med 50:
For medlemstall til og med 100:
For medlemstall over 100:

8.

kr 500
kr 1000
kr 1500

Behandle budsjett for særkretsen
Det fremlagte budsjettet ble vedtatt med 1 endringer.
Prosjektet «Aktiv på dagtid» som ble vedtatt får kr 3 300 i støtte
Budsjettet ble vedtatt med et budsjettert underskudd på kr 29 030,00,- som dekkes av
egenkapitalen.

9.

Foreta følgende valg:
Leder (ikke på valg):
Nestleder (for 2 år):
Kasserer (for 2 år):
Sekretær (for 1 år):
Styremedlem (for 1 år):
Styremedlem (for 1 år):
Styremedlem (for 1 år):
Styremedlem (for 1 år):
Styremedlem (for 1 år):

Svein-Ole Sjøtun, Lillestrøm
Wim Dekeyser, Hvalstad
Roar Jystad, Lillestrøm
Ingen (ivaretas av leder)
Lindis Skipperud, Ås
Trond G. Leifsen, Ullensaker
George, Refseth, Oslo
Sven Sailer, Bærum

Styret fikk fullmakt til å finne siste styremedlem, fortrinnsvis en kvinne fra en klubb
som ikke allerede er representert i Styret.
Revisorer: Per Bolstad, Ås og Tom Kristiansen, Bærum
Representanter til Ting i overordnede organ: Styret fikk fullmakt til å velge eventuelle
representanter til møter i overordnede organ
Valgkomite: Styret fikk fullmakt til å finne medlemmer i valgkomiteen.

Referent: Roar Jystad (Sign)

June Svensen

Odin Foss Sjøtun

