Referat styremøte Klepp bueskyttere
14/11-17
Til stede:
Oddmund Tjentland, Eivind Lie, Line Ridderström, Oddgeir Nese.
Frafall:
Anette B. Taksdal, Bjørnar Saurdal, Siv Rosland.

Innbetaling av kveldsstevner/listeføring av betaling
Norulf melder om rot i listeføring og betalingsoversikt fra kveldsstevner. Mange har fått mail om
ubetalte startkontingenter.
Framover blir det viktig å merke av nøye om du har betalt og i hvilken form man har betalt (bank,
vipps, kontant).
Eivind tar seg av elektronisk listeføring etter hvert kveldsstevne. De som da ikke har skrevet om de
har betalt eller ikke blir merket som ubetalt.
Vipps har blitt ordnet til klubben.

Tømming av postkasse
Oddgeir har tømt postkassen og har posten i sin besittelse.
I framtiden blir dette kasserers oppgave, da posten inneholder regninger og fakturaer som må
betales.
Det ble bestemt at postkassen skal sjekkes 1 gang hver 3. uke.

Julestevne
Klepp ønsker å arrangere et uapprobert stevne før nyttår.
Dette blir et Las Vegas style stevne med seniorklasser som ender i en shootdown etter innledende.
Det blir laget en facebookside til arrangementet.
Regelverket fra Kings of Archery blir brukt.
200 kr er satt til startkontingent, hvor 50% går til premiepenger.

NM Innendørs

Line informerer (har informert i skrivende stund) om hotell og påmelding.
Frist for påmelding for hotell blir satt samtidig som stevnepåmeldingen.
Det er booket rom på Thon Hotell Ålesund.

Oppsummering av treninger tirsdag/torsdag
Det ønskes en ekstra sjekk av hvilke navn som blir skrevet opp på lista da det er noen som ikke er
aktive lenger som ikke er en aktiv del av klubben lenger.
Ellers er alle fornøyd med opplegget og syns det har fungert svært bra. Det er sjeldent at folk ikke
møter opp og det har avlastet de få som har gjort dette alene tidligere.
Oddmund har også møtt opp på en del av tirsdag/torsdagstreningene for å passe på at det er noen til
stede.

Betaling av faktura
Oddgeir tar for øyeblikket ansvar for betaling av enkle fakturaer etc, men han kan ikke gjøre
kasserers arbeid til årsmøtet.

Tinget 2018
Det blir lagt ut melding på facebook og andre relevante medier om innsending av forslag til Tinget i
2018.
Eventuelle kandidater som ønsker å dra på Tinget bes melde seg. Foreløpig er det bestemt at Eivind
drar, men et par delegater til må melde seg.

Vipps
Vipps sa det, så var det i orden.

Støtte til Sander til VM i Argentina
De frammøtte var enige i at klubben skal støtte unge, lovende skyttere.
Det ble innvilget 4000,- NOK i støtte til Sander.

NM felt neste år
Klubben fikk tidligere avslag på søknad om å kunne avholde NM tidligere på året. Grunne til
søknaden var av praktiske og rent fundamentalt gjennomførbare årsaker.
Styret vil forfatte og sende en ny mail til forbundet, hvor vi vil sette et ultimatum.

Klubben ønsker å arrangere NM så tidlig som mulig for å ikke kollidere med internasjonale
konkurranser som det er en del av i august og september. Juli er avvikling av fellesferie så dette er
ikke et alternativ. Forslaget for dato som har blitt sendt i ny mail er 2-3 juni.
Diverse
Årsmøtet til klubben blir satt til 22. februar fra kl 18:00-20:00
Det ble et spørsmål om startkontingent til Kristiansand Open i år ble betalt av klubben. Det blir det
ikke på grunn av arbeid med ny innendørs skytehall som tvinger klubben til å være forsiktig med
pengebruk fram til hallen står oppreist.
Sluttføring av regnskapet til årsmøtet må gjøres, og Line undersøker med relevante personer om
dette.

Møtet hevet kl. 21

