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BÆRUM OG OMEGN BUESKYTTERE

Årsberetning for 2018
1
Styret
Styret har i 2018 bestått av følgende medlemmer:
Leder
Sven Sailer
Nestleder
Embrick Nordseth-Mundal
Kasserer
Espen Andreas Andersen
Sekretær/ Web ansvarlig
Stian Tvenge
Styremedlem
Ole Petter Ingebretsen
Materialforvalter
Paolo Bernardi
Varamedlem

(1.)

(1.)

Bjørn Måkestad

I tillegg har følgende verv utenom styret bestått av:
Revisor
Helge Bjørnstad
Valgkomité
Espen Skogdal
Marius Haslestad

(1.)

Note (1.) Vervene står på valg ved årsmøte 2018.
2

Økonomi

2.1

Budsjett

Klubbens budsjett ble vedtatt på Årsmøte 2017.
2.2

Regnskap

Årsregnskapet for perioden 01.01.18 - 31.12.18 er ikke blitt ferdigstilt av regnskapsfører.
Et foreløpig regnskap foreligger for gjennomgang ferdigstilt av Styreleder Sven Sailer. Ved
ferdigstillelse av regnskapet kalles det
inn til ekstraordinært årsmøtet .
I forbindelse med moms utlegg for nytt klubbhus har klubben har tatt opp et privat lån fra Ole
Petter Ingebretsen på kr. 200.000,-. Momskompensasjon må søkes etter at klubbhuset er
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ferdigstilt. Dermed kommer momskompensasjon for hele klubbhuset Skui på årsregnskapet for
2019.
Resterende tippemidler ble godkjent utbetalt av Bærum kommune etter at man fikk ferdigstilt og
godkjent klubbhuset ved inspeksjon.
Økonomien i klubben forøvrig er god selv med en god del innkjøp av nytt utstyr.
3
Styrets arbeid
Styrets arbeid i perioden har i tillegg til generelle administrative oppgaver og ledelse av klubben
i det vesentligste behandlet saker vedr bygging av nytt klubbhus, samt gjennomføringen av 2
stevner. Det jobbes med å få implementert full utnyttelse av klubbadmin og elektroniske
medlemslister. All innbetaling av kontingent, stevnegebyrer, samt kjøp av effekter som
klubbdrakt fra klubben, kan nå gjøres gjennom klubbadmin.
Kiosksalg via Vipps på våre 2 stevner gjør suksess og er noe man ønsker å fortsette med.
Bueskytterforbundets Ting 2018 ble avholdt Lillestrøm Scandic Hotel den 21 april.
Styret stilte med 3 representanter Sven Sailer, Espen A Andersen og Bjørn Måkestad, etter å ha
fått dispensasjon fra Akershus idrettskrets pga kjønnsfordeling.
Arbeidet med å ferdigstille klubbhuset har krevd mest av styret både i innsats og sørge for at alle
papirer regnskap og godkjenninger er i orden. Stor tak til de som bidro til å bygge den siste lille
rampen som skulle sørge for godkjennelse.
Maling ble kjøpt inn på forhånd slik at dette også kommer med på prosjektbudsjettet for Skui
klubbhus.
Styret har foretatt Idrettsregistreringen som vanlig. Styret har søkt stønader fra Bærum
Kommune (BIR) og har søkt materiellstønad fra NIF (ekstraordinære tippemidler). Klubben er
registrert i I@ANSEO og her administreres nå approbasjon på terminlister, stevneinnbydelser,
resultatlister, skytterinformasjon.
3.1

Styrets sammensetning

Sammensetning av styre for Bærum og Omegn Bueskyttere i samsvar med klubbens Lagslov
paragraf 11 er:
Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær, Styremedlem, Materialforvalter, samt et varamedlem.
Valgkomiteen består av to personer.
Ved årsmøte 2018 står følgende personer på valg: Nestleder : Embrick Nordseth-Mundal ,
Materialforvalter: Paolo Bernardi
3.2

Klubbhus

Klubbhuset er ferdigstilt og prosjektregnskapet er godkjent av kommunen.
De resterende tippemidlene som man nesten ikke fikk utbetalt ble også overført. Dette etter at
Guriby Elektro hadde montert ferdig det elektriske, Garasjeporten ble ferdigstilt og rullestol
rampen ble ferdig montert.
Postkasse som tilhører klubben er blitt hengt opp på veggen og alle nødvendige adresse
endringen er blitt gjort.

2

4

Medlemsstatus og rekruttering

Medlemskontingenten har vært kr 1500,- pr år passive/støttemedlem kr 300,- pr år.
Klubben bestemte seg for å åpne alle dagene for de som har eget utstyr da man har plass og
kapasitet til dette og fordi man da fordeler medlemmene over flere dager.
Kontingenten inkluderer abonnement på Buestikka (1 eksemplar pr husstand). Ingen
særordninger for æresmedlemmer. Medlemmer i styret har fritak for kontingent som
kompensasjon for arbeidet, møter, telefon og bilutgifter.
4.1

Medlemsstatus

Klubben hadde pr 31.desember 2017 et antall på 82 medlemmer, hvilket er en økning på 5
medlemmer fra fjorårets 77 medlemmer. 33 medlemmer er i perioden enten utmeldt eller strøket.
Dette gir en tilvekst på 38 nye medlemmer som er veldig bra og må i stor grad tilskrives våre
nybegynnerkurs. Vi ønsker herved alle nye medlemmer hjertelig velkommen. Tellende
medlemmer er de som har betalt kontingenten for et av de to foregående regnskapsår, samt nye
medlemmer i 2014 og 2015. Utmeldinger må være meldt inn skriftlig innen 31.12, ellers vil man
bli belastet for medlemskontingent for det påfølgende året.
Nye medlemmer blir registrert i godkjent elektronisk medlemsregister av Bjørn Måkestad ved
ønske om å bli medlem av klubben.
4.2

Rekruttering

I perioden har vi hatt aktiv rekruttering i form av 2 nybegynnerkurs gjennomført av Tom og
Sven. Nybegynnerkurset ble gjennomført i perioden august og september.
Tom hadde det første kurset sammen med Espen og fikk med seg mange nye medlemmer.
Sven hadde kurs nmr 2 med hjelp fra Bjørn som besto av et intens helgekurs over en
lørdag/søndag, mange som meldte seg på videre.
Utstyr lånes ut til alle som deltar, også etter kurset er det muligheter for å låne utstyr fra klubben
ved trening etter lister som er satt opp på hvem som har hvilket utstyr.
4.3

Utmeldinger

Det er fortsatt en del utmeldinger her og der , de fleste skylder kursdeltagere som ikke vil fornye
medlemskapet sitt.
Styret minner om at utestående fakturaer som er for en aktiv periode for medlemmet ikke blir
kreditert og at hele beløpet må betales til klubben. Ved utestående fakturaer vil man ikke kunne
melde seg inn i annen ny idrett før dette er gjort opp.
5
Trening
Klubben har innendørstrening i hallen vår på Helset. Det er satt opp en plan for treningstider. For
sesongen 2017-2018 er treningstiden slik:
Mandag: Både de som har eget utstyr og det som har låneutstyr det skytes i Helsethallen. Denne
treningen er egentrening , trener er til stede og hjelper til om det trengs.
18:30-20:15 . (Ansvarlig : Sven Sailer/Espen Andersen)
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Tirsdag: Både de med eget og de som har låneutstyr, vi skyter i Helsethallen. Trenerere følger
opp og instruerer alle som møter opp på denne treningen.
18:30-20:30. (Ansvarlig : Tom Kristiansen/Espen Andersen)
Onsdag: Både de som har eget utstyr og det som har låneutstyr det skytes i Helsethallen. Denne
treningen er egentrening , trener er til stede og hjelper til om det trengs.
18:30-20:30 (Ansvarlig :Tom Kristiansen)
Torsdag: Både de med eget og de som har låneutstyr, vi skyter i Helsethallen. Trener følger opp
og instruerer alle som møter opp på denne treningen.
18:30-20:30. (Ansvarlig : Bjørnar Olsen)
(Det presiseres at Treningslokale blir låst opp 18:30 og låst 20:30)
Fredager, lørdager og søndager blir det trening etter avtale.
Styret og trenerne vil påpeke at alle må bidra til å ivareta sikkerheten under trening slik at vi også
fremover unngår ulykker og uønskede hendelser. Spesielt være forsiktig og rope ut om det er
klart før man går ut av bakrommet da det her lett kan oppstå farlige situasjoner.
6

Materiellstatus

6.1

Stevnemateriell

Stevnemateriellet har stort sett vært komplett. Utover blinker etc. til stevner har det ikke blitt
anskaffet stevneutstyr.
6.2

Treningsutstyr

Klubben har anskaffet diverse treningsutstyr for å komplettere og vedlikeholde. Mye arbeid
legges ned hvert år for å holde utstyret i orden. Treningssettene som vi har til utlån for
nybegynnere er nummerert. En oppfordring til alle er å være forsiktig med utstyret og rapportere
feil/mangler til treneren umiddelbart.
6.3

Klubbdrakter

Deltakere på stevner skal som minimum ha klubbdrakt (T-skjorte) og full drakt ved deltakelse på
NM. Bestilling av klubbdrakt gjøres ved henvendelse til trener.
7
Web adresse
Klubben har hjemmeside med adresse er http://www.baerumbue.no
Sven Sailer og Bjørn Måkestad har hatt ansvaret for arbeidet med vedlikehold av siden. Vi
oppfordrer alle medlemmer til å melde inn e-postadressen sin (og endringer) slik at vi kan
benytte e-mail som kanal for administrasjon og informasjon.
8
Stevnearrangement
Klubben har arrangert 1 stevnet i perioden, i Nadderudhallen. Det ble arrangert 27. oktober, med
2x30 piler 18 meter innendørs, uten finaler. Stevnet hadde 64 deltagere.Stevnene ble
gjennomført greit, med gode forberedelser, og uten store problemer underveis. Oppmøte fra
klubben ved opprigging og nedrigging har vært veldig bra ved begge stevner.
Klubben har holdt kiosk i vestibylen i Nadderudhallen, med godt resultat, og en betydelig ekstra
inntekt til klubben. Tillegget med at vi kunne tilby Vipps-betaling i er en fordel, og førte til noe
mersalg. Det ble tilbudt vafler, kake, kaffe, te, brus, juice og frukt. Det går mye vafler og kaffe,
og kake. Resten går det greit med. Stor takk til de som sto for Kiosksalget.
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Stevnedeltakelse og resultater

NM Innendørs ingen deltagere pga avstand til NM, det ble avholdt på Vigra.
NM Utendørs, Gull til Karl Martin T. Jensen og fine plasseringer til Espen A Andersen, Marius
Haslestad og Bjørnar Olsen.
Vi gratulerer alle med gode prestasjoner.
10

Kurs, seminar og tingdeltakelse

10.1

Kurs og seminar

Espen A Andersen tok et kurs i forhold til Klubbadmin systemet
10.2

Akershus Bueskytterkrets

Espen . A Andersen ble valgt inn som leder av Akershus bueskytterkrets med Sven Sailer som
styremedlem. En litt hastig besluttning om reduksjon av størrelsen av styret i Akershus
Bueskytterkrets vil bli fulgt opp i forhold til lovverket.
10.3

Tingdeltakelse og representasjon

Det er avholdt NBF ting i perioden. Klubben var representert med 3 deltagere.
11

Treningsbaner og klubbhus

11.1

Trening

Helset treningsbane har vært klubbens faste innendørs møtested. Det har vært grei oppslutning
og varierende aktivitet de fleste dager. Spesielt Tirsdager har hatt mange aktive og trenevillige
skyttere.
Utetreningen har foregått på treningsbanen på Skui, også her med en stabil og treningsvillig
gjeng.
12
Takk for innsatsen.
Styret takker alle medlemmene for innsatsen i året som gikk, ved gjennomføring av våre
stevnearrangementer, dugnad og deltakelse i aktiv skyting. Spesielt vil vi takke alle medlemmer
og foreldre som har deltatt på dugnader for å bygge nytt klubbhus. Styret er godt fornøyd med
resultatet, og håper klubbhuset vil være til glede og nytte i mange år fremover.

Med vennlig hilsen for styret

Sven Sailer
Leder Bærum og Omegn Bueskyttere
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