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Fortsettende
Kretsting 2017
Det innkalles med dette til Kretsting for året 2017
Sted: Idrettens Hus på Ekeberg.

Dato: 13. juni 2018

Tid: 18:00

Det fortsettende Tinget i Særkretsen 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 forslag og saker.

5.

Foreta følgende valg:
a.

Leder

b.

Nestleder

c.

1 styremedlem

d.

To revisorer.

e.

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

f.

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

Saksdokumenter
Forslag til endring av §16 i Lov for Akershus og Oslo Bueskytterkrets.
§ 16 Særkretstingets oppgaver
Særkretstinget skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
a)
b)
d)
e)
f)
g)

Godkjenne de fremmøtte representantene.
Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
Behandle beretning.
Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Fastsette kontingent.
Behandle budsjett for særkretsen.
Foreta følgende valg:
Leder
Nestleder
1 styremedlem
To revisorer.
Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi særkretsstyret
fullmakt til å oppnevne representantene.
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste
Særkretsting.

Leder og Nestleder velges hver for seg, hvor Leder velges i partall-år og Nestleder i oddetall-år. Det
øvrige styremedlemmet velges for ett år av gangen (årlig). De øvrige medlemmene i organisasjonen
(pkt. e, f og g) velges for ett år av gangen (årlig).
Styret avgjør selv hvem som ivaretar sekretær og kasserer funksjonen.
Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen etter stemmetall.
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Informasjon i forbindelse med valg.
Fremmøte på ordinært Kretsting var ikke tilstrekkelig til at valg til verv i kretsens styre kunne gjennomføres. På
bakgrunn av dette fremmes det en endring av Særkretslovens §16 slik at styret reduseres til 3 personer.
Formålet er å gjøre det enklere å få valgt de personer som behøves i styret samt at et mindre styre medfører at
hver må bære mer ansvar for at saker utføres.
Vedtas ikke lovendringen vil vi slite med å fylle styreplassene fremover og dermed også måtte søke
dispensasjoner hvert år for styret – både manglende plasser og kjønnsfordeling.
Endringene er knyttet hovedsakelig til antall medlemmer i styret som reduseres fra 9 til 3 ved at kasserer,
sekretær og 4 styremedlemmer tas bort fra dagens sammensetning. Dette året vil vi måtte velge Nestleder for
ett år, slik at neste år vil Nestleder måtte velges på nytt for at forskyvningen, fremmer kontinuitet, skal
fremkomme.

Informasjon til nytt styre om viktige saker som må følges tett opp i kommende 2‐års periode.
Denne informasjon er ment som en hjelp til overtakende styre og særlig Leder av Kretsen. Avtroppende Leder
ønsker å presentere pågående tyngre prosesser som krever en del tid av ny Leder og styret, utover ordinært
"forefallende" arbeid.

Behovsplan for Idrett og Friluftsliv / AOK sin egen Utredning Anleggsbehov
Oslo kommune (OK) ved Bymiljøetaten (BYM) laget en "Behovsplan for Idrett og Friluftsliv" i 2016. Denne
planen er underlaget for Bystyret i Oslo for å prioritere midler til Idretten og Friluftslivet i OK. Denne planen
inneholdt ikke noen informasjon om buesporten sine behov, og dette ble tatt opp med OIK (som er en stor
samarbeidspartner for BYM i saken). Vi fikk til svar at for å løse utfordringene for vår spor i OK så måtte vi lage
en egen utredning. Denne er laget av sittende Leder med stor hjelp fra Klubben i Oslo og heter
"Bueskytteridretten ‐ Utredningsrapport Anleggsbehov".
Vår rapport er underlag for dialogmøter med BYM og OIK vedrørende sportens behov samt økonomiske
tildelinger og annen støtte fra BYM og OIK.
OK rullerer sin Behovsplan annethvert år, det må ikke vi, men vi bør oppdatere den med de endringer som er
utført i rulleringsperioden til OK. Siden rapporten vår og OK sin Behovsplan er sterkt linket til de andre,
nedenfor stående, sakene så er noen av timen for rapporten puttet under dem.
Antatt tidsbruk anslås til 40‐60+ timer pr. år med oppfølging og revidering av rapport.
Antatt tidsbruk anslås til 80+ timer pr. år med besøk til og samhandling med alle klubber for ny rapport knyttet
til AIK / Viken, forutsatt bruk av dagens utredning som mal for ny utredning.

Dialog og samhandling med Oslo Idrettskrets (OIK)
OIK har to møter i året hvor de inviterer inn SU og Særkretser til informasjon, Vårmøtet og Høstmøtet. Dette er
viktige arenaer å delta på for både å få informasjon, men også få til samhandling med andre særkretser og SU
er. Et eksempel på dette er at vi nå skal inn i dialog med Høybråten og Stovner Idrettslag om mulige lokaler på
Rommen. Dette hadde ikke kommet på plass uten vår deltakelse på OIK sine møter.
Oppfølgingen av Anleggsutredningen ovenfor OIK går over flere områder, både juridiske, reguleringstekniske,
kostnadsmessige og det å oppnå prioritering blant alle andre. Videre må en bruke noe tid på å søke midler til
vår særkrets fra OIK.
Det er behov for egne avklaringer med OIK på hvordan de vil forholde seg til en stor Krets, om det blir et
resultat av Fylkes‐ og kommunereformen. Se sak lenger nede.
Antatt tidsbruk anslås til 40+ timer pr. år
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Dialog og samhandling med Akershus Idrettskrets (AIK og senere Viken)
Det er liten kontakt i dag mellom AOK og AIK – med unntak av søknad om midler. Gitt de endringer vi står
ovenfor i forbindelse med neste punkt (Viken Fylke) så er det behov for en del avklaringer med dem om
fremtidige fordelinger av midler samt også mulighet for juridiske betraktninger.
Der må også påbegynnes en ny utredning om forholdene for buesporten i Akershus, den kan bygge på samme
lest som den som er levert til OIK og Oslo kommune ved Bymiljøetaten.
Det må avklares hva som skjer om vi ikke slår sammen regioner og kretser, både fordelinger og prioriteringer i
forhold til anleggsbehov.
Antatt tidsbruk anslås til 60+ timer pr. år

Opprettelse av Viken Fylkeskommune
I forbindelse med Fylkes‐ og kommunereformen blir Viken Fylkeskommune opprettet 1.1.2020. Dette påvirker
klubber som er i Fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. I hvilken grad er ikke avklart i skrivende stund, men
det er hovedsakelig på den økonomiske siden – søknad om tilskudd med mer. Dette må avklares mer i
dialogmøter med administrasjonen i nye Viken Fylkeskommune.
Skal Kretsene og Regionene endres må det gjøres eget vedtak om dette i hver av dem samt at vår Krets må
vedta et forhandlingsmandat for eventuelle forhandlinger. Det inkluderer også å se på størrelsen av de
forskjellige regionene og kretser slik at en kan vurdere ny sammensetning av styret.
Ved en sammenslåing er det 3 klubber fra dagens Buskerud Fylke som kan bli del av Viken, samt åtte klubber
fra Østfold Fylke. Det gjør at AOK med sine 12 klubber er storebror i en sammenslåing.
For de av dere som kjenner til kommunesammenslåingen av Asker og Røyken så kommer Hurum skyttere til vår
krets 1.1.2019 og er dermed ikke del av Buskerud klubbene. Vi er nå elleve med Eidsvoll Bueskyttere.
Konsekvensen for klubbene i Buskerud er at de må melde seg ut av Region Vestviken, dette krever da også en
justering i Vestviken sin sammensetning. Konsekvensen for Østfold er nedleggelse av deres region og
innmelding i AOK. Konsekvensen for AOK er opptak av klubbene som nevnt over samt navne endring. Det
meste av dette krever en del ekstraordinære Kretsting for oss. Dette krever også en del samhandling med
Region Vestviken og muligens også NBF/NIF for å avklare juridiske spørsmål.
Dette kommer til å koste noen kroner og det er det ikke tatt høyde for i våre budsjetter for 2018. Ingen krise
ennå, men det må med i budsjettforslaget til 2019 samt at vi må avklare om det er mulig med støtte fra
NIF/NBF/AIK/OIK.
Antatt tidsbruk anslås til 160+ timer frem til 1.1.2020, dette kan øke betydelig ved splid mellom klubber innad i
regioner og Kretsen.
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