Årsmøte for 2019
Mandag 24. februar 2020 kl 18.00
Nyholmen Skandse
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1 Godkjenne de stemmeberettigede
2 Godkjenne innkallinga
3 Godkjenne sakslista
4 Godkjenne forretningsorden
5 Valg av dirigent
6 Valg av referent
7 Valg av protokollkomité
8 Årsberetning
8.1

Administrasjon

Styret har i 2019 bestått av følgende personer:
Leder:

Hege Rasmussen

Nestleder:

Gyda Wuttudal Lorås

Styremedlemmer:

Arne Vading
Ole-Henrik Iversen
Willy Sandbakk

Varamedlem:

Marte Asphaug

Barnerepresentant:

Gyda Wuttudal Lorås

Ungdomsrepresentant:

Marte Asphaug

Kasserer:

Cathrine Holm

Revisor:

Vi har ikke hatt revisor i perioden

Valgkomité:

Gaute Dale
Willy Sandbakk

Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden.
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8.2

BBFs representasjon

Bodø Idrettsråds årsmøte: Ole-Henrik
Nordland Bueskytterkrets årsmøte: Hege og Ole-Henrik

8.3

Stevnearrangementer

12. januar
23. februar
19. oktober
14. desember

8.4

Nasjonalt stevne
Nordnorsk mesterskap
Nasjonalt stevne
Nasjonalt stevne

60 piler 18/12 meter
60 piler 18/12 meter, finaler
60 piler 18/12 meter
60 piler 18/12 meter

12 deltakere (8 eksterne)
40 deltakere (33 eksterne)
9 deltakere (4 eksterne)
30 deltakere (20 eksterne)

Konkurranser

Det har vært noe laber deltakelse fra klubben på konkurranser det siste året. Vi har deltatt på til
sammen 15 stevner i 2019 (ett mindre enn i 2018), og totalt 17 skyttere har deltatt på stevner i 2019
(mot 22 i 2018). Alida drar opp statistikken ved å delta på flere eksterne stevner i hele landet.
Gledelig, har det også i 2019 vært god oppslutning på våre egne større stevner fra eksterne skyttere.
Vi arrangerte imidlertid kun 4 stevner, noe som kan tillegges at det var alt leder hadde tid til. Hvis vi
skal holde høyre aktivitet må vi få på plass ei arrangementsgruppe som kan ta seg av det praktiske
rundt stevnearrangementer.
Vi kan fortsatt bli flinkere til å besøke eksterne stevner – spesielt hos de klubbene som ”alltid” tar turen
til våre stevner. 10 av stevnene vi har deltatt på det siste året har vært eksterne (inkl Storjord), og til
sammen 10 skyttere har deltatt på disse. Deltakerantallet skyldes i hovedsak god oppslutning fra
klubben på Storjordstevnet, de øvrige stevnene er det bare 3 skyttere som har deltatt på.
Vi vil fortsette å arrangere uformelle interne stevner for å gi uerfarne skytterne opplæring i
stevnedeltakelse i trygge, hjemlige omgivelser. Det skal ikke være noe press om å konkurrere for de
som ikke ønsker det. Vi vil likevel forsøke å ufarliggjøre stevnedeltakelse. I tillegg til at det er en sosial
aktivitet der man blir kjent med skyttere fra andre klubber, er det en god måte å se hvordan man
utvikler seg selv som skytter, og vi vil fortsette å arbeide for å senke terskelen for de som ikke deltar
fordi de føler seg utrygge på hva dette innebærer.
Det ble kjøpt inn en skaptilhenger høsten 2019. Denne er lastet med stevneutstyr, og gjør det
betydelig enklere for oss å arrangere stevner utenfor våre egne lokaler. Vi har fått lov av Bratten
Aktivitetspark å parkere hengeren hos dem. Her står den tryggere enn på Breiva. Den vil også være
lettere å hente når det er mye snø, siden det brøytes her.

8.5

Inntektsbringende aktiviteter

Sentrum bingo som vi har vært tilknyttet ble lagt ned sommeren 2019, og vi signerte ny avtale med
Spillorana. Denne bingoen har ikke gitt uttelling i 2019. Bingo er en enkel innektskilde for klubben, og
vi vil undersøke og inngå avtale med andre aktører.
Gjennomføring av aktivitetsledelse på Valnesfjord Helsesportsenter fungerer godt. Vi startet opp igjen i
juni 2019 etter oppussingsarbeider ved Helsesportsenteret.
Grasrotandelen gir etter hvert en god avkastning, som er økende. Her er det potensial for å kunne få
inn mer. Vi har trykket opp materiell for å verve flere tippere. Vi har hengt opp plakater på Breiva og
lagt ut bannere på Facebook og på nettsida vår Dette har gitt en beskjeden økning (2 tippere) og vi
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hadde 20 grasrotgivere ved utgangen av 2019. Vi oppfordrer medlemmene til å rekruttere familie,
venner og bekjente.

kr10 591,38

GRASROTANDELEN

2011

2014

2015

2016

2017

kr7 611,12

kr5 537,12

kr4 438,84

2013

kr4 907,75

2012

kr4 505,29

kr3 951,15

2010

kr3 844,15

kr2 472,60

2009

kr3 555,90

kr2 301,40

Generert beløp

2018

2019

Medlemskontingenten ligger fortsatt stabilt.
Det har vært grei oppslutning på stevner det siste året. Dette er ikke en stor inntektskilde, men vi går
jevnt over i pluss, til tross for at vi har tatt kostnaden med å leie haller til større stevner de seneste
årene.

8.6

Medlemsutvikling

Medlemsmassen er fortsatt relativt stabil. En del nybegynnere fra forrige kull har falt fra, men andelen
som fortsetter i klubben er stabil sammenliknet med tidligere år. Det var kjørt nybegynnerkurs både vår
og høst 2019, da vi ikke fikk gjennomført kurs høsten 2018. Flere av kursdeltakerne er fortsatt aktive
skyttere, og har også bidratt til at familiemedlemmer er kommet med i klubben, og vi håper at de vil
bidra til medlemsmassen også i årene som kommer.
Etter å ha hatt en stort sett voksen medlemsmasse i noen år, har vi nå på plass ei gruppe yngre
skyttere, noe som bidrar svært positivt til klubben.
Det har heller ikke i 2019 vært gjennomført aktive rekrutteringstiltak, men vi har en jevn tilstrømming
av nye skyttere, og har nå ei stor gruppe med ferske skyttere under opplæring.
Vi ønsker å ta imot nye medlemmer. Potensialet er imidlertid noe begrenset. Vi mangler for tiden
lokaler med kapasitet til særlig flere skyttere og opplegg for aktiv oppfølging. Gaute er nå godkjent
som trener 1, og i god gang med utdanninga som trener 2. Vi har konkrete planer for, og er kommet
noe i gang med, oppfølgingsprogram for nye skyttere. Vi håper dette kan bidra til at vi klarer å beholde
flere skyttere over tid.
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8.7

Aktivitet på treninger

De fleste skytterne er mest aktive i innesesongen. Spesielt tirsdager kan det være trangt om plassen.
Etter en varierende innesesong 2018/2019 har det vært jevnt godt oppmøte på treninger etter oppstart
høsten 2019.
Sommeren 2019 har det som vanlig vært størst aktivitet på Breiva tidlig på sesongen, før folk tar
sommerferie. Likevel er det alltid et par stykker som holder ut og trener sommeren igjennom.

8.8

Treningstider

Treningstidene på tirsdager og torsdager ser fortsatt ut til å fungere bra. Tirsdager er fortsatt dagen
med best oppmøte på treninger.
Tirsdager frem til kl 19.00 er prioritert treningstid for nye skyttere, og det ha til tider vært tendens til
trengsel. Spesielt i perioder da vi har opplæring av nybegynnergrupper må vi være litt strenge på
denne inndelingen.
Vi har også tilgang til skytebanen lørdager og søndager frem til kl 16.00. Dette har flere skyttere
benyttet seg av det siste året.

8.9
8.9.1

Anlegg
Breiva

Beliggenheten til banen er svært god. Den er godt skjermet for vær og vind og tilgjengelig for den som
vil skyte 24 timer i døgnet hele uka.
Vi gjennomførte en dugnad høsten 2019 og bygget en gapahuk. Arne var pådriver for arbeidet, og har
også skaffet material. Dette gjorde at vi trengte å kjøpe inn minimalt, og klarte sånn å holde
kostnadene nede. Det som gjenstår, er å bygge sittebenker og noen smådetaljer. Vi skal også skaffe
en grill. Med dette håper vi å få til at anlegget blir et enda bedre samlingspunkt og at vi får opp
aktiviteten i utesesongen.
Vi har kjøpt inn ny gressklipper. Også her er det Arne som har stått på. Det viste seg å være feil på
den som opprinnelig ble kjøpt, og han forhandlet seg frem til at vi fikk erstattet den i en pent brukt,
men betydelig kraftigere klipper for tilnærmet samme pris.
Banen trenger noe opprusting, spesielt med tanke på tilrettelegging for funksjonshemmede, men også
for å drenere vann bedre. For å tilrettelegge for funksjonshemmede vil det være nødvendig med ny
adkomst – en port eller bom som det er mulig å passere med rullestol, opparbeidet standplass og vei
ut til mattene. Det bør også settes opp et toalett som er tilgjengelig med rullestol. Klubbhytta bør også
gis universell utforming. Containeren og lagerbua trenger ikke å være tilgjengelig for alle medlemmene
og kan forbli uendret (inntil videre).
Det finnes flere støtteordninger for idrettsanlegg som opprustes med tanke på tilrettelegging for
bevegelseshemmede. Vi får jevnlig informasjon fra Bueskytterforbundet og Idrettsforbundet om
muligheter til å søke midler. Vi bør derfor lage konkrete prosjektplaner for hvordan vi vil at anlegget
skal være slik at vi er klare til å søke om midler når disse anledningene byr seg.
Vi har i dag en svært gunstig leieavtale på Breiva. Grunneier er en eldre dame. Det er knyttet en
usikkerhet til hva arvingene hennes ønsker ut av området den dagen hun går bort. Vi må derfor også
tenke på investeringer på dette anlegget i sammenheng med dette. Det kan være aktuelt å kjøpe
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grunnen, dersom prisen er riktig, hvis det er dette som må til for å gi oss den forutsigbarheten vi
trenger fremover. Vi bør uansett sørge for å få på plass en formell langsiktig leieavtale.

8.9.2

Hunstad barneskole

Her er det ingen større forandringer. Vi samarbeider fortsatt godt med pistolklubben De gangene vi har
gjennomført stevner og kurs har det også vært velvilje fra skolens side.
Vi har en avtale med pistolklubben om at vi skal ta oss av gulvet. Gulvet ble malt ved oppstart av
innesesongen. Da Flüggerbutikken i Bodø hadde opphørssalg på dette tidspunktet, fikk vi rimelig
maling og malerutstyr, og sparte omtrent 70 % i forhold til om vi skulle handlet til ordinærpris.
Vi må også være påpasselig med søppelhåndtering, og bidra til å tømme innholdet i søppelboksene
når vi ser at de er fulle.

8.9.3

Eksterne lokaler

Vi har fortsatt praksisen med å leie hall for de stevnene der vi forventer større deltakelse.
Nordstrandahallen fungerer bra til vårt formål, den er relativt rimelig å leie og det er noe enklere å få
innpass her enn i f.eks Mørkvedhallen, som ofte er booket lang tid i forveien. Kafelokalet i
Nordstrandahallen må leies separat fra Løpsmark skole, og de gir oss en «hyggelig» pris i og med at
vi bare bruker lokalene på dagtid.

8.9.4

Arbeidet med nye lokaler

Vi arbeider fortsatt med å finne treningslokaler som er bedre tilpasset aktiviteten vår, som kan gi oss
mulighet til mer tilrettelagt og målrettet trening, og ikke minst som har plass til at vi kan utvikle
medlemsmassen. I tillegg er det et mål å få lokaler med universell utforming sånn at vi kan ha et tilbud
til funksjonshemmede.
Vi har ikke hatt veldig stor aktivitet på dette det siste året, men vi befarte et lokale på Burøya
sommeren 2019. Det viste seg imidlertid å bli for kostbart for oss. Vi har også kontaktet Junkeren og
vil forsøke å få innpass dersom det bygges en ny hall i Stordalen.
Dersom det blir aktuelt med en investering inneværende år tas dette opp i et ekstraordinært årsmøte.

8.10 Oppfølging fra bueskytterforbundet
I april hadde vi besøk av utviklingsansvarlig i Norges Bueskytterforbund, Endre Vik Larsen. Her
diskuterte vi utfordringene til klubben og fikk gode innspill til hvordan vi kan jobbe for å få nye
treningslokaler, medlemsutvikling og utvikling av skyttere. Vi kan nok bli flinkere til å bruke de
ressursene vi har i forbundet i utviklinga av klubben, og søke råd og støtte hos dem.

9 Regnskap
Se vedlegg.
Det kan være utfordrende for kasserer å identifisere innkomne midler, spesielt å identifisere innbetalte
medlemskontingenter. Noen har betalt gjennom bank og noen med Vipps. Det har kommet inn flere
samlebeløp der medlemmene har betalt kontingenten sammen med utstyrskjøp og annet, og
rapportene fra Vipps er dårlige med tanke på å identifisere hva hver enkelt innbetaling går ut på.
Vi har gjort to grep for å prøve å forbedre dette – det er opprettet «butikk» i Vippsportalen, som gjør
det enklere for medlemmene å handle, og gjør det enklere for oss å holde oversikt over hva som
handles.
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Vi har tatt i bruk idrettsforbundets faktureringsløsning for medlemskontingent gjennom Klubb Admin.
Denne brukes første gang ved faktureringa for 2020, og vil gi oss bedre oversikt over hvem som
betaler og mulighet til oppfølging av utestående krav.

10 Innkomne saker
Det er ikke meldt inn saker fra medlemmene.
Styret legger frem følgende saker:

10.1 Revidering av lovnormen
Norges idrettsforbund har vedtatt en rekke endringer i regelverket, blant annet i lovnormen for
idrettslag. Alle idrettslag må oppdatere lovnormen sin i henhold til dette. Revidert lovnorm er vedlagt.
Innstilling: Revidert lovnorm vedtas.
I tillegg til de som er gitt møterett gjennom idrettsforbundets lovnorm foreslår vi at foresatte til
mindreårige medlemmer (under 15 år) gis møterett på klubbens årsmøte.
Innstilling: Foresatte til medlemmer som ikke er fylt 15 år inneværende år gis møterett på årsmøtet.

10.2 Deltakelse på dugnader
BBF er en klubb med svært liten dugnadsbelastning på medlemmene. Likevel har vi svært dårlig
oppmøte når det er behov for å gjøre en jobb, og det er alltid de samme 4 – 6 personene som stiller
opp. Det blir dermed uforholdsmessig stor belastning på noen få, mens resten er gratispassasjerer.
Klubben drives på frivillig basis, og alle må bidra for å opprettholde aktivitetene. Vi viser til
informasjonen som deles ut til nye medlemmer, der det fremgår at dette er en av pliktene som medlem
i klubben. Det er gledelig at av de som har møtt opp på dugnader i året som gikk, har det vært en god
andel av de nyeste medlemmene.
Det er i hovedsak 3 anledninger vi trenger folk til å gjøre en innsats.
1. Rigging til stevner
2. Klargjøring til sommer-/vintersesong og vedlikehold på Breiva
3. Golvvask på Hunstad
I tillegg får vi jevnlig forespørsel om å arrangere bueskytingaktivitet for bedrifter, utdrikkingslag, andre
klubber osv. Dette tar vi betalt for, og de som stiller opp vil få en godtgjørelse.

11 Medlemskontingent
Vi foreslår ingen endringer på medlemskontingenten for det kommende året.
Innstilling: Medlemskontingenten holdes uforandret kommende år.

12 Valg
12.1 Verv i BBF
Innstilling fra valgkomiteen.
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12.2 Representasjon
12.2.1 Nordland Bueskytterkrets årsmøte
Årsmøtet ble avholdt i Sørfold 15. februar. Ole-Henrik deltok som kretsens kasserer. Leder
representerte klubben. Dette til orientering.

12.2.2 Norges Bueskytterforbunds Ting
Tinget avholdes 24. – 25. april. Hver klubb kan møte med inntil to representanter.
Innstilling: Leder representerer klubben.

12.2.3 Nordland Idrettskrets Ting
Kretstinget avholdes 25. april. Klubber med færre enn 250 medlemmer kan møte med én representant.
Gaute deltar som representant for kretsstyret.
Innstilling: Nestleder representerer klubben.

12.2.4 Bodø Idrettsråds årsmøte
Årsmøtet i Bodø Idrettsråd avholdes 31. mars. Klubber med inntil 500 medlemmer kan møte med to
representanter.
Innstilling: Styret gis fullmakt til å velge to representanter.

13 Ferdighetsmerker
Følgende har bestått kravet til NBFs ferdighetsmerker siden forrige årsmøte:
Gull:

Ole-Jakob (skive + felt/jakt)
Roy

Sølv:

Roberts
Roy (skive + felt/jakt)
Simon
Susanne
Torbjørn (skive + felt/jakt

Bronse:

Ole-Jakob
Roberts
Roy
Simon
Susanne
Torbjørn (felt/jakt)

14 Vedlegg
14.1 Regnskap
14.2 Budsjettforslag
14.3 Forretningsorden
14.4 Revidert lovnorm
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