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Referat Årsmøte 2018
Til stede:
1. Oddgeir Nese
2. Oddmund Tjentland
3. Mari Ask Helland
4. Anette B. Taksdal
5. Johny Reiestad
6. Marius Antonsen
7. Martin Figved
8. Arne Kjærland
9. Uy Le PhanThai
10. Line Ridderstrøm
11. Njål Åmås
12. Eivind Lie
13. Tommy Figved
14. Sander Figved
15. Ragnhild Eide Lode
16. Johnny Bergestuen
17. Kristian Gjertsen
18. Norulf Åmås
19. Siv Rosland
20. Silje Røe
21. Klaus Helland
22. Anders Faugstad
23. Sunniva Lislevand (ikke stemmeberettiget)
Innkalling til årsmøte ble sendt ut 30 januar.
Årsmøte ble holdt i Klepp’s Idrettshall, 2 etasje, kantina.
Dato og klokkeslett: 22.02.2018, kl 18.00
Saksliste årsmøte 2018. Dokumenter finnes på kleppbueskyttere.no
1.Godkjenne de stemmeberettigede
2.Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3.Velge dirigent(er), referent(er) og to medlemmer til å skrive under protokollen.
4.Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
5.Behandle idrettslagets regnskap i revidert utgave.
6.Behandle forslag og saker.
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7.Fastsette medlemskontingent.
8.Vedta idrettslagets budsjett.
9.Foreta følgende valg:
1.Se vedlegg fra valgkomité
2.Valg av ny valgkomité
10.Diverse.

Punkt 1.
22 stemmeberettigede
Punkt 2.
Enstemmig godkjent
Punkt 3.
Oddgeir Nese ble dirigent.
Eivind Lie ble referent.
Eivind Lie og Silje Røe underskriver protokollen.
Punkt 4.
Oddgeir Nese informerer om årsberetningen.
• Line har fungert som sportslig leder
• NUM foreslått av Tommy Figved som eget punkt på statistikken til neste år.
• Ved diskusjon om 3D og feltbane ble alle enige om at selv om det er et stykke å kjøre
til Årdal er dette det beste stedet vi har for øyeblikket.
• Klubben tok totalt 24 medaljer i 2017
Punkt 5.
Kasserer meldte frafall 1 time før møtestart.
• Norulf sjekket regnskap istedenfor
• Norulf referer til regnskap 2017
• NM felt fikk et overskudd på NOK 39700.• Totalt sett gikk klubben med komfortabelt overskudd i 2017
Gunnar Fykse har ordet, og lurer på om søknad for utstyrsmidler i 2017 gikk igjennom, som
det ikke gjorde.
Oddmund Tjentland nevner at det blir satt av et økt budsjett på skyteutstyr for budsjettet
2018.
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Ble vedtatt å godkjenne punkt 8 da man allerede var godt inn på dette i sakens gang.
Punkt 6.
Arne Kjærland kom med et synspunkt om å ha et fast arrangement utendørs som skal bli en
norsk tradisjon på terminlista a la Akkerhaugen.
• Styret og resten av forsamlingen var enig i at dette var en god ide. Styret tar dette til
etterretning.
• Stevner innendørs, felt og 3D blir også tatt med i etterretningen.
Anette Taksdal ønsket tilbakemelding på treningslister.
• Det har fått blandete mottakelser blant medlemmene
• Ble besluttet å ta opp tråden under Diverse senere i møtet.
Punkt 7.
Kontingent ble enstemmig besluttet å beholde som den er.
Punkt 8.
Enstemmig godkjent tidligere i møtet.
Punkt 9.
Valg
Oddmund Tjentland, enstemmig valgt som formann.
Arne Kjærland, enstemmig valgt som kasserer/3. styremedlem
Stein Anzjøn, enstemmig valgt som revisor 1
Gunnar Fykse, enstemmig valgt som revisor 2
Valgkomite 2018:
Uy Le Phan Thai
Silje Røe (leder)
Johnny Bergstuen
Punkt 10.
Anette Taksdal og treningslister
• Blir besluttet at de som blir satt opp på listene har ansvar for både trening og
opprydding på slutten av dagen.
• Oddgeir Nese ønsker at alle brukte blinker blir lagt i en pen haug på gulvet ved siden
av søppelkassen.
• Anette fortsetter å lage lister og inaktive medlemmer blir luket ut. Hver enkelt må ta
ansvar for å bytte med andre hvis det ikke passer.
Anette lurer på om det fins andre som kunne tenke seg å hjelpe til på nybegynnerkurs.
Opptil flere stilte som frivillig.
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Arne Kjærland lurte på manglende resultater fra visse stevner i 2017. Det jobbes stadig med
bedre resultatservice i Klepp Bueskyttere.
I sammenheng med overstående punkt ble det også tatt opp premiering på stevner. Her har
klubben vært litt slapp og styret tar tak i premiering på stevner i framtiden.

Møtet hevet kl 19:45
Referent Eivind Lie

Protokollsignatur:

Eivind Lie

Silje Røe
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