Årsmøte Stavanger Bueskyttere
for medlemmer m/foresatte for
2016
Sted:
Tid:

Revheim Skole, treningslokaler
Tirsdag 21.02.2017 kl.19

Årsmelding 2016
Sakslisten :
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å
underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle og godkjenne idrettslagets handlingsplan
10. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 4 styremedlemmer (derav 1 ungdomsrepresentant) og 2
varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt handlingsplan,
jf.pkt.9
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem
for neste årsmøte.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

§6-1: For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem
av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlems forpliktelsene. Ingen kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.

§14: Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten eller referenten behøver
ikke å være medlem av idrettslaget.

4. Behandle idrettslagets årsberetning


Styret:
Vi har ved forrige årsmøte hatt
Leder:
Ungdomsrepresentant:
Kasserer/nettsideredaktør:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer

valg og gjenvalg. Styret for 2015:
Siri B. Fleischmann
Lotte Albertsen
Ole-Kristian Olufsen
Leif Morten Hillestad
Ørjan Hopland
Paul H. Paulsen
Helge Salomonsen



Trenere: Ken Henry Tesaker, Helge Salomonsen, og Siri Fleischmann.
Aktivitetsledere: Ole-Kristian Olufsen, Sindre L. Olufsen og Anne Bryn. I
desember 2016 har også Paul H. Paulsen vært på aktivitetslederkurs.
Dommere: Ole-Kristian. Anne og Katrine tok dommerutdanning høsten 2016.



Medlemmer: Klubben har pr 31.12.2016 93 medlemmer, derav 62 gutter/menn og
31 jenter/kvinner.
(2015: 100 medlemmer, 72 menn og 28 kvinner).
(2014: 86 medlemmer, 61 menn, 25 kvinner).



Æresmedlem: Alf Olsen.



Tillitsverv:
Stavanger Bueskyttere:
Ansvarlig politiattestordningen: Rolf Lyster
Barneidrett ansvarlig: Siri Fleischmann
Andre:
Ken Henry – Trener ungdomsgruppen (NBF)
Ole-Kristian Olufsen – valgkomité Bueskytterregion sør-vest
▪ Ressursgruppe Ianseo (NBF)
Siri Fleischmann – Styremedlem Bueskytterregion sør-vest
Paul Paulsen – Styremedlem Bueskytterregion sør-vest
▪ World Archery Honorary 1st Vice President
▪ FIDTA (Det Internasjonale Forbunds Utviklingsfond) Vice President



Gjennomførte styremøter: 3



Nybegynnerkurs: I 2016 har vi avholdt 2 nybegynnerkurs, vår og høst, med 9
respektive 22 deltakere. Vi rekrutterer nye skyttere utelukkende via
nybegynnerkurs. Kursene gikk hver over 4 torsdags-kvelder.



Aktiviteter ungdommer:
I 2016 har noen av våre ungdommer vært med på NUM (nordisk
ungdomsmesterskap) i Danmark.
Vi sendte også 3 ungdommer til Forbundstinget i april: Lotte, Katrine og Anders.
Katrine, Anne og Sindre var på ungdomssamlingen på Hadeland i november.



Treningsforhold: I vinterhalvåret skyter vi som alltid på Revheim skole og ellers
disponerer klubben hus og skytebane på Krossberg. Tirsdag er klubbdag.
Vi har innført treningstider høst 2015 grunnet flere aktive medlemmer og for å
kunne gi alle skyttere, på alle nivåer en bedre oppfølging. Det er nå trenere
tilstede på treningene mandager, tirsdager og torsdager. Dette mener vi har
fungert bra gjennom 2016.
Treningsforholdene på Revheim skole, bomberom er ikke optimale. Klubben har
blitt så stor at vi trenger større treningslokaler innendørs. Klubbens medlemmer
oppfordres til å hjelpe til i jakten på større treningslokaler.
I forhold til vår utendørsbane på Krossberg er det ønske om leskur. Vi har ikke
levert inn søknad for dette til kommunen. Vi trenger tegninger og
kostnadsberegninger.
I 2015 har Leif Morten Hillestad investert i 4 utendørstelt som kan benyttes av
medlemmene ved dårlig vær, på stevner, m.m.



Klubbhuset: Klubbhuset og utebanen på Krossberg er i grei stand. Vi har hatt vår
årlig dugnadsarbeid der i april. Klubbhuset kan brukes til mer enn bare
oppbevaring av utstyr f.eks. fagkvelder/utstyrslære, sosiale samlinger, m.m.
Det gjenstår å få på plass de nyinnkjøpte lampene for å gi gode lysforhold.



Materiell: Vi har brukt kr. 92 526,40.- på utstyr til bueskyting (godt og vel 4x så
mye som i 2015), og kr. 9 952,44.- til forbruksmateriell/dugnadsutgifter.



Økonomisk støtte:
 Akkerhaugen ca. kr. 200,- pr person (Lotte, Sindre, Katrine)
 Kristiansand Open kr. 400,- pr person (Lotte, Katrine)
 NM innendørs ca. kr. 600,- pr person. (Lotte, Anne, Anders, Sindre, Katrine,
Jon, Vetle, Jan, Linus)
 NUM kr. 1000,- pr person. (Anne, Katrine, Lotte, Sindre, Jon, Vetle)
 NM skive ca. kr. 600,- pr person. (Ole-Kristian, Sindre, Jon, Vetle, Paul Inge,
Lotte, Katrine)
 NM 3D ca. kr. 600,- pr person. (Vetle)



Grasrotandelen: Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som
registrert spiller kan velge ett lag eller forening som du ønsker å støtte. Vi
oppfordrer medlemmene til å registrere seg for å støtte Stavanger Bueskyttere.
Se link på vår nettside.
Vi har 17 registreringer noe som i 2016 har generert til et beløp på kr. 2985,(2015: 16 registreringer, 2014: 11, 2013: 9, 2012: 7, 2011: 8, 2010: 4).





Arrangerte stevner:
Innendørs approberte:
Innendørs ikke-approberte:
Utendørs approberte:
Utendørs ikke-approberte:

6
2 (Krystallstevnet + nybegynnerstevne)
6
-

Idrettslige prestasjoner:
NM inne i Klepp
Jon, Jan og Linus

1. plass, lag recurve rekrutt

Linus
Katrine
Anders
Lotte
Sindre

3.
3.
2.
3.
2.

NM skive i Sandefjord
Katrine
Lotte

1. plass, recurve kadett jenter
1. plass, recurve damer junior

plass,
plass,
plass,
plass,
plass,

recurve rekrutt gutter
recurve kadett jenter
recurve kadett gutter
recurve damer junior
recurve herrer junior

1.nyttårsdag 2017 ble Lotte hedret av Stavanger Kommune på Ledaal som norsk mester i
Bueskyting Recurve Damer Junior.

NUM i Danmark
Vetle

1. plass, langbue, herrer junior

Norske rekorder
Når?

Hvem?

Klasse?

Runde/stevne?

Poeng?

23.04.2016 Vetle Eiterjord

Instinkt herrer junior

720 runde 583 poeng

24.04.2016 Vetle Eiterjord

Instinkt herrer junior

720 runde 604 poeng

27.04.2016 Vetle Eiterjord

Instinkt herrer junior

Norsk kortrunde, total 704 poeng

27.04.2016 Vetle Eiterjord

Instinkt herrer junior

Norsk kortrunde, 25m 227 poeng

27.04.2016 Vetle Eiterjord

Instinkt herrer junior

Norsk kortrunde, 20m 239 poeng

27.04.2016 Vetle Eiterjord

Instinkt herrer junior

Norsk kortrunde, 15m 238 poeng

21.05.2016 Katrine Hillestad Recurve kadett jenter

1440 runde, 60m 317 poeng

25.06.2016 Katrine Hillestad Recurve kadett jenter

720 runde 621 poeng

26.06.2016 Katrine Hillestad Recurve kadett jenter

1440 runde, 30m 334 poeng

11.08.2016 Katrine Hillestad Recurve kadett jenter

720 runde 645 poeng

30.11.2016 Katrine Hillestad Revurve Kadett jenter

18m, 30 piler 272 poeng

30.11.2016 Katrine Hillestad Recurve damer junior

18m, 30 piler 272 poeng

07.12.2016 Katrine Hillestad Recurve kadett jenter

18m 572 poeng

07.12.2016 Katrine Hillestad Recurve damer junior

18m 572 poeng

07.12.2016 Vetle Eiterjord

Instinkt herrer junior

18m 452 poeng

27.12.2016 Vetle Eiterjord

Instinkt herrer junior

25m 424 poeng

27.12.2016 Mats Kastellet

Instinkt gutter kadett

25m 97 poeng

27.12.2016 Mats Kastellet

Instinkt gutter rekrutt

25m 97 poeng

27.12.2016 Katrine Hillestad Recurve kadett jenter

25m 559 poeng



Sosiale tilstelninger: Griseskyting i januar



Sosiale medier: All viktig informasjon legges ut på vår Facebook- og hjemmeside.
Ber medlemmer om å oppdatere seg der jevnlig.
607 «likes» vår Fb-side (2015: 455 personer, 2014: 221, 2013: 129).

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
se vedlegg 1
6. Behandle forslag og saker
1. Dugnad Krossberg/klubbhuset april 17 (forslag til dato: ons 19. eller 26.04.)
2. Ønske om sosial tilstelning ungdommer i sommerhalvåret. Ansvar?
7. Fastsette medlemskontingent (2017)
Medlemskontingent ble sist endret på årsmøte 2014.
Prisene i 2016 var som følgende:
 Nybegynnerkurs voksen: kr. 2000.-; ungdom kr. 1700.-; familiemedlem nr.2 kr.
600.- i rabatt.
 Medlemskontingent voksen: kr. 1200.-; ungdom/barn kr. 800.-; familiemedlemskap
kr. 1400.-*. Æresmedlem**
 Støttemedlemkontingent kr. 250.Prisene videreføres i 2017.
(*På idrettstinget (idrettforbundet) ble det i 2015 vedtatt at det ikke lenger er

anledning til å operere med familiemedlemskap. Styret foreslår derfor at vi
framover operere med familierabatter slik at samlet innbetalt beløp pr familie
ikke overskrider kr. 1400,-.
**Idrettslag kan heller ikke lenger operere med medlemskontingent lavere enn kr.
100,-. Dette skal forhindre medlemsjuks. Det gir konsekvenser til vårt
æresmedlem som vil måtte betale normal medlemskontingent. Styret foreslår at
æresmedlemmer som kompensasjon får fritak fra stevnekontingenter på SBS sine
stevner.)
8. Vedta idrettslagets budsjett
Stavanger Bueskyttere har ikke budsjett, men en sunn økonomi. Styret foreslår
derfor å videreføre dagens praksis.
 Resultat for 2016 ble kr. -14 689,92, Eiendeler pr 31.12.2016 er kr. 224 867,44,-.
Merknad: Feilutbetaling på ca. kr. 12 000,-. Blir rettet opp i regnskapet for 2017.
9. Behandle og godkjenne idrettslagets organisasjons-, handlingsplan
Klubbens handlingsplan er ikke revidert siden forrige årsmøte og videreføres.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder
b) 4 styremedlemmer (derav 1 ungdomsrepresentant) og 2
varamedlemmer

Ørjan Hopland har av helsemessige årsaker trukket seg fra styrevervet og
ungdomsrepresentant Lotte Albertsen er for tiden i militæret og bør ha en vara i
denne perioden.
Valgkomiteen vil under årsmøte presentere nye kandidater for styrevervene.

c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjon-/
handlingsplan, jf.pkt.9
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett.
- Årsmøte bueskytterregion sør-vest 04. Mars i Lyngdalshallen

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for
neste årsmøte.
På årsmøte 2015 har vi valgt 2 personer inn i valgkomiteen: Ken Henry Tesaker og
Paul Inge Albertsen. Varamedlem: Anne Bryn.

Referanse: Lovnorm for idrettslag (www.idrett.no)
*LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND
§ 6 Kjønnsfordeling Ved valg/oppnevning av representanter til Årsmøte/Ting, samt
medlemmer til Styre, råd og utvalg m.v. i NBF skal det velges personer fra begge kjønn.
Sammensetningen skal stå i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at
det skal være minst 2 representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer
enn 3 medlemmer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge
kjønn være representert.

