ÅRSMØTEPROTOKOLL 2020 – BODØ BUESKYTTERFORENING

Møtet avholdt torsdag 10.juni i møtelokaler til Nordland Fylkeskommune
Antall deltakere: 9
Protokollen tar utgangspunkt i distribuerte årsmøtepapirer.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede
Godkjent til tross for at det iht vedtektene manglet en deltaker

Sak 2 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Sak 3 Godkjenning av sakslista
Godkjent

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden
Godkjent

Sak 5 Valg av dirigent
Styreleder Hege Rasmussen valgt som dirigent

Sak 6 Valg av referent
Ole-Henrik Iversen valgt som referent

Sak 7 Valg av protokollkomite
Alida Kvammen og Arne Vading valgt som protokollkomite

Sak 8 Årsberetning
Styreleder gjennomgikk årsberetningen
Merknader/tilføyelser:
-Valnesfjord Helsesportsenter regner med å komme i gang igjen med bueskyting i løpet av høsten

--Etter søknad er har klubben mottatt Coronakompensasjon på kr 17.500.-Behov for nyrekruttering av voksne medlemmer
-O jakten på nye innendørs lokaler satses nå primært på tilgang til ett av «shelterne» på Bodø
Flystasjon
Årsberetning godkjent

Sak 8 Regnskap og budsjett
Styreleder ledet gjennomgang av regnskapet med kasserer «ringside»
Merknader/tilføyelser:
-Gledelig overskudd i regnskapet til tross for Coronaen på kr 22.100.-Grunnlag for å vurdere endring av forsikringene i retning av å kun å beholde pålagt klubbforsikring
samt brannforsikring. Årsak er høy innbruddsforsikring med høy egenandel
-Grunnlag for å vurdere å sette deler av klubbens egenkapital i fond for å øke avkastningen
-Adm.utgift til forbundet øket fra kr 250.- til kr 400.- pr aktive skytter. Dette tilsier behov for øknng av
startkontingenten ved stevner
-Etter at Hexagon mistet Bingolisensen har vi falt ut som foreningsdeltaker. Det vil bli undersøkt
muligheten for å komme inn som foreningsdeltaker hos ny lisensinnehaver
Regnskap og budsjett godkjent

Sak 10 Innkomne saker

101 Forslag om å vedta forenklet lovnorm
Ny lovnorm vil forenkle driften av foreningen Til tross for muligheten til å redusere antallet
styremedlemmer vil det nåværende antall bli opprettholdt inntil videre.
Ny lovnorm godkjent

10.2 Nye innendørs treningslokaler
Gaute Dale redegjorde for planene om å benytte ett av Forsvarets «sheltere» dersom det blir
akseptert. Ha n visualiserte dette i form av detaljerte tegninger. Dette vil gi oss tilgang til
hensiktsmessige lokaler i en størrelse som gir grunnlag for øket rekruttering.
Forslaget godkjent herunder at det kan benyttes inntil kr 50.000.- til prosjektkostnader

10.3 Deltakelse på dugnader
Ingen merknader – godkjent

10.4 Innbrudd i klubbens bygninger
Enighet om i første omgang å forsterke dør til materialbu. Alt av materiell av verdi åplasseres i
container som anses som relativ innbruddsikker. På sikt, etter at vi igjen får inntekter kan det være
aktuelt å bytte ut materialbu med mindre stålcontainer. Dersom en slik blir tilgjengelig uten
kostnader kan dette skje tidligere.
Saken godkjent

Sak 11 Medlemskontingent
Ikke forslag om økning av medlemskontingent for det kommende år
Godkjent
Sak 12 Valg
12.1 Representant til Nordland Bueskytterkrets styre
Innstilling på at Hege Rasmussen blir foreningens representant godkjent
12.2 Verv i BBF
Leder Hege Rasmussen gjenvalgt
De to styremedlemmene på valg godtok å bli sittende i sine verv inntil årsmøtet 2022 etter at
foreningen har kommet opp å gå igjen. På det tidspunkt vil det være ønskelig å få inn noe «nytt blod»
men uten at hele syret blir byttet ut samtidig.
Willy Sandbakk går ut av valgkomiteen siden han sitter i styret. Gaute Dale fortsetter alene men gis
fullmakt til å rekruttere ett medlem til fram til årsmøtet i 2022.
12.3 Representasjon
Ingen forestående årsmøter for 2021 som krever representasjon fra BBF
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