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Protokoll fra årsmøte 2015
Årsmøtet ble avholdt i Dalsveien 44 C 1. november 2015 fra klokken 1900. Tilstede var; Eirin Susann Beenberg, Nicolai Andreas Eckhoff, Øystein
Martinsen, Per Erik Syverstad, Ragnar Inge Fatland, Hans-Ottar Riiser, David Weigend, Lisbet Merete Røsok Maloku og George Refseth.
Saksliste:
Årsberetning
Regnskap
Kontingent 2015
Innkomne framlegg
Valg
Diverse
Årsberetning:
Årsberetning ble gjennomgått. Se http://oslobueskyttere.no/arsberetning.20151101.pdf.
Regnskap:
Kasserer Christoffer Griffin var forhindret fra å møte. Snarest mulig etter årets slutt skal et revidert regnskap legges frem på ekstraordinært
årsmøte som skal behandle regnskap for 2015 og budsjett for 2016.
Kontingent:
Kontingenten for 2016 blir uendret i forhold til 2015 og er således: 300 kr for hovedmedlemmer og 150 kr for husstandsmedlemmer.
Innkomne forslag:
Se http://oslobueskyttere.no/arsmoteinnkomne.20151028.pdf for innkomne forslag Framlegg A-1, B-3 og B-4 henvises til budsjettarbeid
som skal gjennomføres før medio januar 2016. A-2: løsninger ble diskutert, mer planlegging av treningene, fortelle skyttere at de nå er klare for
videregående trening. B-1: prøver med kommersiell hjemmeside løsning med integrasjon mot KlubbAdmin/min idrett. Atea, Visma, Block, WebOrg
eller 123Klubb.no er foreslått av NIF IT. B-4: sponsing av stevnedeltakelse, lages et sett med krav for skyttere for å kunne vurderes for stevnestøtte
fra klubben, treningsinnsats/dugnadsinnsats/resultatmål. B-5: Sikkerhet/skyteinstruks for ute- og innetrening utarbeides og gjøres kjent for alle
skyttere. C-1: Ny klasse, instinkt for skiver, felles klasse for kvinner og menn, utendørs og innendørs, eller som opprinnelig forslag, forberede
forslaget for tinget 2016.
Valg:
Nytt styre ble valgt med følgende sammensetning:
George Refseth
Nicolai Andreas Eckhoff
Lisa Bocchetti
I tillegg ble valgt:
Hans-Ottar Riiser

leder og sekretær
kasserer
styremedlem

Eirin Susann Beenberg
Per-Erik Syverstad
Leif-Boye Erichsen

nestleder
materialforvalter
varamedlem

revisor

David Weigend

revisor

Diverse:
Treningsavgift for 2016 er fastsatt til 300 kr for våren, januar til april, 300 kr for sommeren, mai til september, 300 kr for høsten, oktober
til desember og innkreves ved første deltakelse på trening i angjeldende periode. Stevneavgift som 2015, 200 kr/år som innkreves i forbindelse med
første stevne man stiller for klubben. Ragnar I. Fatland med støtte av Nicolai A. Eckhoff er stevneansvarlig, Benjamin Backofen med støtte av Øystein
Martinsen er eventansvarlig. Markere 85 år over årsskiftet.
Oslo Bueskyttere, 1. november 2015,

George Refseth, leder.

