Referat Årsmøte 2017
Tilstede:
1. Oddgeir Nese
2. Oddmund Tjentland
3. Mari Ask Helland
4. Anette B. Taksdal
5. Njål Fykse
6. Jone Klingsheim
7. Martin Figved
8. Elin Holen DeCapitani
9. Uy Le Phan Thai
10. Line Ridderstrøm
11. Njål Åmås
12. Eivind Lie

13. Tommy Figved
14. Sander Figved
15. Tordur Gylfason
16. Ragnhild Eide Lode
17. Kristian Hansen
18. Johnny Bergestuen
19. Kristian Gjertsen
20. Joakim Klingsheim
21. Norulf Åmås
22. Svein Erik Vatne
23. Bjørnar Saurdal
24. Siv Rosland

Invitasjon til årsmøte ble sendt ut 9.2.2017
Årsmøte ble holdt i Klepp’s Idrettshall, 2 etasje, kantina.
Dato og klokkeslett: 16.03.2017, kl 18.00
Saksliste og saksdokumenter til årsmøte 2017.
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenne det stemmeberettigede.
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Velg dirigent(er), referent(er), og to medlemmer til å skrive under protokollen.
Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
Behandle idrettslagets regnskap i revidert utgave.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent.
Vedta idrettslagets budsjett.
Foreta følgende valg:
1. Se vedlegg fra valgkomité.
2. Valg av ny valgkomité.
10. Diverse.
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Punkt 1. Godkjenne det stemmeberettigede.
23 stemmeberettigede og 1 under 15 år.

Punkt 2. Godkjenne innkalling, sakslister og forretningsorden.
Enstemmig godkjent.

Punkt 3. Velg dirigent(er), referent(er), og to medlemmer til å skrive under protokollen.
Oddgeir Nese ble dirigent for kvelden.
Anette B. Taksdal ble referent for kvelden.
Uy Le Phan Thai og Tordur Gylfason er medlemmene som ble valgt til å skrive under på
protokollen.

Punkt 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
Årsberetning. Dirigenten leser gjennom denne.
-

-

Rekruttering:
o Evalueringsskjema etter nybegynner kurs var svært positive, utenom et punkt.
o Med at det var vanskelig å finne fram til lokale ut fra informasjon på nett.
Stevnestart korrektur på EM og VM.

Egne stevner
Andre stevner
NM
EM
VM
SUM:
-

-

Innendørs
221
90
21
1
333

Skive
120
50
11
1
182

Jakt

Felt
31
9
1
41

8
3
10
3
24

Sum:
349
174
51
2
4
580

Tillitsverv i NBF:
o Tommy Figved og Anette B. Taksdal
o Gunnar Fykse sitte i valgkomiteen.
Treningsfasiliteter:
o Den Nye hallen (Trollvikas hallen), Njål Fykse forteller.
o Klepp kommune har godkjent tegningene over der speider huset skal rives og den
nye hallen skal står.
o Speiderne, Klepp Bueskyttere og Y`S Men er gruppa som bygger hallen.
o Stemmene er delt likt mellom Speiderne (25%) og Y`S men (25%), mens Klepp
Bueskyttere har halvparten (50%)
o Klepp Bueskyttere må lage vedtekt for hallen og sende over til forvalting for
friluftslivet i klepp kommune.
o Njål Fykse skal komme med mer oppdateringer så snart han får noen nye.
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-

Økonomi:
o Arrangement: Joakim Klingsheim snakker: De fleste har vært di som har hatt
arrangement før ellers 2 gratis arrangement for PR.

-

Mål for 2017: og endringsforslag.
1. Klubben skal fortsette å ha som mål å være åpen og inkluderende for folk av begge kjønn
og i alle aldersgrupper. Samt inkludering av Para personer.
2. Klubben skal jobbe for at flere av medlemmene deltar i konkurranser.
3. Klubben skal fortsette å rekruttere nye medlemmer.
4. Klubben skal jobbe for å få nytt treningslokale.
5. Klubben skal jobbe for god dugnadsånden.
6. Klubben skal jobbe med å være aktiv på Grenseløs Idrettsdager og liknende
arrangementer.


-

Søke om støtte til tilrettelegging for Para skyttere i nye Hallen.
Årsberetning har blitt gått gjennom.

Punkt 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert utgave.
-

Norulf Åmås utdyper regnskapet med notater.
Bilag til honorar som ble utdelt kursledere, skal legge ved vedtaka fra styremøte i det
reviderte regnskapet. (styremøte 6.7.16)
Nye styre har en jobb å gjøre med og signere bilag og kvitteringer i regnskapet.
Årsmøte har godkjent Regnskapet.

Punkt 6. Behandle forslag og saker
-

Vi har ikke mottatt noen saker før årsmøte.
Det var ingen saker som kom opp på årsmøte.

Punkt 7. Fastsette medlemskontingenten.
-

-

Voksne øker fra 1000 kr til 1100 kr. Pga. det var en feil mellom 2015 og 2016 med
kontingenten for ungdom som var i 2015 550kr mens i 2016 500kr, mest sannsynlig en
trykkfeil som har forårsaket dette. Det ble under møte diskutert at siden Klepp Bueskyttere
satser på barn og ungdom så øker vi heller di voksnes kontingent enn ungdommens.
Årsmøte stemte enstemmig for endringen i kontingenten, den ser slik ut nå:
Kontigenter for 2017:
o Voksne:
1100,- inkl buestikka
o Barn / Ungdom:
500,- inkl buestikka
o Familie:
1500,- inkl buestikka
o Støttemedlem:
400,- inkl buestikka
o Støttemedlem:
250,- inkl buestikka
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Punkt 8. Vedta idrettslagets budsjett.
-

-

Norulf Åmås forteller om budsjettet.
Under Årsmøte ble medlemskontingenten endret for voksne fra 1000kr til 1100kr, der det
blir en øknings endring på budsjett punktet under kontingent fra 52 00kr til ca 55 00kr.
Hvis Klepp Bueskyttere får arrangementet NM Felt i 2017 vil det bli en liten endring i
budsjettet:
o Det vil da bli lagt inn en egen kolonne for NM Felt. Der NBF’s garanti for stevne risiko
for klubben med inntekt på 25 000kr utenom kiosk og sponsorer kommer inn.
o Samt en kiosk øking på ca 5 000kr.
Budsjettets negative utfall på – 40 000kr vil endres med disse kriteriene ovenfor til – 7 000kr.

-

Dirigenten tar ordet igjen.
Med det til hensyn må Styre gå inn for å få sponsorer unders årets mulige arrangement (NM
Felt). Og holde flere arrangement for firmaer der vi kan rette opp budsjettets negative utfall
før året er slutt.
o NM Felt: Supplere litt rundt med mattene fra utebanen og innendørs banen til NM
felt.
o Nye blinker må bestilles.
o ArcheryTarget. Ble tatt opp på årsmøte. Vi lar det ligge i bakhode med tanke på den
nye hallen i Trollvika. Eventuelt et prosjekt etter den nye hallen står.

-

Notater fra di som reviderte budsjettet (Gunnar Fykse):
o Nybegynner kurs: er det for å gi honorar til kursledere i 2017?
 Årsmøte er positive for å gi honorar til kursledere i framtiden, med tanke på
suksessen fra i fjord. (Hvor mange medlemmer som fremdeles er aktive etter
kurset).
o Materielle kostnader:
1. Ble investert bra i fjor på matter og dyr.
2. Eleven mattene fra utebanen og innendørs banen kan brukes til den nye hallen.
 Årsmøte bestemte seg for at den posten fremdeles skal stå like høyt i år
også. På grunnlag av at pengene som er til overs på slutten av åre kan
komme godt med i den nye hallen i Trollvika.

-

Årsmøte har godkjent budsjettet med endringene som har blitt lagt til over etter møte.

Punkt 9.1 Foreta valg for styre, tillitsverv og 2 revisorer.
-

Tellekorps: Her melde Tordur og Jone seg frivillige til å være tellekorps for kveldens valg.
Leder: Valgkomiteen har foreslått at Oddmund Tjentland stiller til gjenvalg som Leder.
Dette ble enstemmig på Oddmunds favør.
Nestleder: Valgkomiteen har foreslått gjenvalg på Oddgeir Nese.
Dette ble enstemmig i Oddgeirs favør.
Styremedlem 1: Valgkomiteen har foreslått Ragnhild Eide Lode, her ble det benkeforslag med
to til. Line Ridderstrøm og Eva Fykse. (Hver person forteller litt om seg selv, Eva Fykse ble
presentert av andre da hun ikke var tilstede).
Det ble Line Ridderstrøm som ble styremedlem 1.
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-

-

Styremedlem 2: Valgkomiteen har foreslått Uy Le Phan Thai, her blir også Ragnhild Eide Lode
og Eva Fykse kandidater, samt benke forslag på Gunnar Fykse og Eivind Lie. Så vi har 5 valg på
denne. (Hver person fortalte litt om seg selv.)
Det ble Eivind Lie som ble styremedlem 2.
Styremedlem 4: Valgkomiteen har foreslått Bent Nødland, her blir også di andre kandidatene
aktuelle. Ragnhild Eide Lode, Uy Le Phan Thai, Gunnar Fykse, Eva Fykse og et benke forslag på
Anette B. Taksdal. (Hver person fortelle litt om seg.)
Det ble Anette B. Taksdal som ble styremedlem 4.

Oppsummering av det nye styre:
Leder
Nestleder
Styremedlem 1
Styremedlem 2
Styremedlem 3
Styremedlem 4
Vara

-

Oddmund Tjentland
Oddgeir Nese
Line Ridderstrøm
Eivind Lie
Bjørnar Saurdal
Anette B. Taksdal
Siv Rosland

2 Revisorer:
o Det er gjenvalg på de to revisorene som var i fjor. Stein Anzjøn og Gunnar Fykse.
Disse ble enstemmig valgt.

Punkt 9.2. Valg av valgkomiteen.
-

Den nye valgkomiteen består av.
Mari Ask Helland (Leder)
Uy Le Phan Thai
Kristian Hansen

Punkt 10. Diverse.
-

-

Norske Rekorder.
Joakim Klingsheim tar ansvar og lese diplomene høgt og deler dem ut. Klepp Bueskyttere har
hatt et produktivt år med mange skyttere som har hevda seg.
Rydding, Anette var så flink og rigga til borda og stoler nesten aleine så hun ber om litt ekstra
hjelp til ryddingen av møte rommet.

Møte er heva 21.30.
Referant Anette B. Taksdal

Protokollsignatur:
Uy Le Phan Thai
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Tordur Gylfason

