Årsmøte for 2020
torsdag 10. juni 2021 kl 18.00
Moloveien 16
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1 Godkjenne de stemmeberettigede
2 Godkjenne innkallinga
3 Godkjenne sakslista
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5 Valg av dirigent
6 Valg av referent
7 Valg av protokollkomité
8 Årsberetning
8.1

Administrasjon

Styret har i 2020 bestått av følgende personer:
Leder:

Hege Rasmussen

Nestleder:

Susanne Villemo Skram

Styremedlemmer:

Tormod Ness
Ole-Henrik Iversen
Willy Sandbakk

Varamedlem:

Marte Asphaug

Barnerepresentant:

Susanne Villemo Skram

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: Nordland Bueskytterkrets årsmøte: Hege
Norges Bueskytterforbunds Ting: (ikke deltatt pga covid)

8.3

Stevnearrangementer

17. oktober

8.4

Nasjonalt stevne

60 piler 18/12 meter

13 deltakere (9 eksterne)

Konkurranser

Det har ikke vært større aktivitet i 2020 på grunn av koronapandemien. Det har vært gjennomført
digitale stevner der skyttere har deltatt hjemmefra/fra egne baneanlegg, men ingen av våre
medlemmer har deltatt.

8.5

Inntektsbringende aktiviteter

Gjennomføring av aktivitetsledelse på Valnesfjord Helsesportsenter startet opp godt. Men senteret har
vært i lockdown siden pandemien startet, og er det fortsatt. Vi har fått kompensasjon fra Norges
Bueskytterforbund for de treningene som har vært gjennomført her, og vi har fått dekket noe av tapet
gjennom koronakrisepakken. Denne støtteordningen har vært dimensjonert for klubber med noe større
omsetning/tap enn hva vi har, og vi oppnådde så vidt kriteriet for å søke om støtte fra
«oppsummeringspakken» for året samlet.

2015

2016

2017

kr 7 611,12
2018

kr 10 537,23

2014

kr 5 537,12

2013

kr 4 438,84

2012

kr 4 907,75

2011

kr 4 505,29

kr 3 951,15

2010

kr 3 844,15

kr 2 472,60

2009

kr 3 555,90

kr 2 301,40

INNTEKT FRA GRASROTANDELEN

kr 10 591,38

Grasrotandelen gir etter hvert en god avkastning. Vi hadde 23 tippere registrert ved årsskiftet 2020 –
noe som vil si en rekruttering på 3 i løpet av året. Vi oppfordrer medlemmene til å rekruttere familie,
venner og bekjente for å få opp grasrotandelen vår.

2019

2020

Medlemskontingenten ligger fortsatt stabilt. Etter at vi har tatt i bruk Idrettsforbundets medlemssystem,
Klubb Admin, og gjennomfører medlemsfakturering her, har vi også bedre kontroll på faktureringa og
innbetalinger.
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8.6

Medlemsutvikling

Medlemsmassen er fortsatt relativt stabil. Vi kjørte et noe redusert nybegynnerkurs høsten 2020 pga
koronasituasjonen, med 6 deltakere i alderen 9 til 13 år. Det er så langt bare to av disse som har falt
fra.
Det har heller ikke i 2020 vært gjennomført aktive rekrutteringstiltak ut over nybegynnerkurset.

8.7

Aktivitet på treninger

Siden nedstenginga i mars 2020 har det vært lange perioder der det ikke har vært tillatt med
organiserte treninger. Sommeren 2020 har det vært en del aktivitet på Breiva, da dette har vært den
perioden dette året der vi har kunnet trene relativt fritt.
Pga. kravene fra helsemyndighetene har det vært begrenset hvor mange som har vært tillatt ved
innendørs treninger. Det har vært noe krevende å balansere å opprettholde aktivitet og samtidig
begrense antall deltakere på treninger.
Etter ny nedstengning høsten 2020 har det i stor grad kun vært åpning for barneidrett, og det er stort
sett de under 20 år som har fått anledning til å trene relativt regelmessig.

8.8

Treningstider

Treningstidene på tirsdager og torsdager har vært uforandret. Vi har delt treningskveldene inn i to
puljer siden høsten 2020, for å gi så mange som mulig mulighet til å trene, samtidig som vi ikke har
hatt for mange personer i lokalet samtidig.
Vi har også tilgang til skytebanen lørdager og søndager frem til kl 16.00. Dette har noen få skyttere
benyttet seg av det siste året.

8.9
8.9.1

Anlegg
Breiva

Vi gjennomførte en dugnad sommeren 2020 og fullførte arbeidet med gapahuken. Den fremstår nå
meget bra.
Vi har sagt opp strømavtalen på anlegget, da denne var svært kostbar for klubben. Det er montert opp
solcelleanlegg for å drive belysningen, og kjøp inn et gassdrevet kjøleskap. Dette er en investering
som vil være tjent inn i løpet av omtrent 3 år.

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.

8.9.3

Arbeidet med nye lokaler

Vi arbeider fortsatt med å finne innendørs treningslokaler som er bedre tilpasset aktiviteten vår og gir
klubben rom for å vokse, selv om dette arbeidet også har ligget noe nede i 2020.
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9 Regnskap
Se vedlegg.
Butikken i Vippsportalen – Vipps Go – ble lagt ned av Vipps i desember 2020. Denne gjorde det
betydelig enklere for kasserer å identifisere kjøpene som var gjort med vipps.
Vi har tatt i bruk idrettsforbundets faktureringsløsning for medlemskontingent gjennom Klubb Admin.
Denne ble brukt første gang ved faktureringa for 2020, og gir oss en adskillig bedre oversikt over
utestående krav på medlemskontingent.

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

10.1 Forslag om å vedta forenklet lovnorm idrettslag
NIF har igangsatt en prøveordning der idrettslag kan vedta en lovnorm som er enklere enn den som i
dag gjelder for idrettslag. Den nye lovnormen stiller færre krav til antall tillitsvalgte i idrettslaget, og
overlater et større ansvar for organiseringen av idrettslaget til styret. Den nye lovnormen begrenser
idrettslagets valgmuligheter til å regulere forhold i loven, ettersom den legger opp til en mer
standardisert lov for alle idrettslag som deltar i prøveordningen. Dette innebærer at årsmøtet må vedta
lovnormen slik den foreligger og kun skal fylle ut navn på idrettslaget, hvilke særforbund idrettslaget er
medlem i, samt navn på idrettsråd og idrettskrets som idrettslag et er tilsluttet.
Loven er også vesentlig forkortet ettersom den i en rekke bestemmelser bare henviser til NIFs lov og
ikke gjengir bestemmelsene i sin helhet i loven. Dette betyr at idrettslaget i liten grad vil måtte
ajourføre egen lov ved endringer i NIFs lovnorm. Styret anbefaler at årsmøtet vedtar en forenklet
lovnorm for idrettslaget. Dersom årsmøtet etter en eventuell vedtakelse av en forenklet lovnorm
ønsker å gå tilbake til den ordinære lovnormen, står årsmøtet fritt til å beslutte dette.
Innstilling: BBF deltar i prøveordning som innebærer bruk av forenklet lovnorm, og vedtar denne som
idrettslagets nye lov med umiddelbar virkning. Vi endrer likevel ikke styrets sammensetning.

10.2 Nye innendørs treningslokaler
I forbindelse med nedleggelsen av Bodø hovedflystasjon vil blant annet jagerflyshelterne frigjøres. Det
er primært to typer sheltere, der den største typen har innvendige mål på omtrent 25 x 40 meter. Dette
er den størrelsen på lokale som vi har behov for. Vi har fått tilgang på tegninger for denne typen
shelter, og har satt i gang prosjektering av treningslokaler.
Prosjektet vil innebære noe byggearbeider for å tilpasse lokalene til våre behov, og gjøre de egnet til
opphold. Vi forutsetter at Bodø kommune bidrar, blant annet med tilrettelegging av vann og avløp,
men det kan bli aktuelt med noe dugnadsarbeid for å få dette til. Det kan også bli aktuelt med noe
investering fra klubbens side. Når vi får oversikt over om dette er realiserbart, og får et
kostnadsoverslag vil vi om nødvendig innkalle til et ekstraordinært årsmøte for å behandle detaljene i
saken.
Innstilling: Styret får fullmakt til å gå videre med prosjektet for å få etablert nye innendørs
treningslokaler i en av Forsvarets sheltere. Styret kan disponere inntil kr 50 000,- til foreløpig
prosjektering/planlegging.
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Orienteringssaker:

10.3 Deltakelse på dugnader
Det har vært liten aktivitet det seneste året, og naturlig nok lite behov for personell til stevner.
Sommersesongen 2020 var det tilstrekkelig god oppslutning om det arbeidet som skulle gjøres på
Breiva.

10.4 Innbrudd i klubbens bygninger
Det har i løpet av senhøsten og vinteren vært ubudne gjester på Breiva ved fire anledninger, i
tilhengeren, klubbhytta og utstyrsbua.
Vi har fått stjålet 9 buer tilhørende Nordland bueskytterkrets.
Fra klubbhytta og bua er det forsvunnet 2 eldre buer som var donert til klubben, pilkutter,
metalldetektor, kokeapparat i tillegg til div. rekvisita som var lagret her. Det mest kritiske er
fjernkontrollen til skyteledertavlene, noe vi må prøve å få erstattet. Vi har fått tilbake noe utstyr som vi
og forbipasserende har funnet henslengt i nærområdet. Innbruddene bærer mer preg av hærverk enn
vinningsinnbrudd, da gjenstandene som er forsvunnet ikke har verdi for andre enn oss.
Etter det første innbruddet i klubbhytta flyttet vi alt av verdi over til bua. Da vi fikk melding om at døra
her var brutt i stykker, ble alt gjenværende utstyr flyttet i containeren.
Anleggene på Breiva må sikres bedre slik at dette ikke gjentar seg. På kort sikt må døra til bua
forsterkes, slik at den ikke kan brytes i stykker. På lengre sikt hadde det vært ønskelig å erstatte
denne med en mindre container, slik at det ikke er mulig for «pøbler» å komme seg inn her.

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

12 Valg
12.1 Representant til Nordland bueskytterkrets styre
Det har tidligere vært gjort vedtak i Nordland bueskytterkrets at styret skulle bestå av de enkelte
klubbenes ledere. Dette har ikke fungert optimalt, og NBK har vedtatt på årsmøtet 10. mai 2021 at
klubbene står fritt til å velge representanter til kretsens styre.
Hege stiller seg disponibel til å fortsette i denne funksjonen, men trår til side dersom noen andre av
klubbens medlemmer ønsker å representere BBF i NBKs styre.
Valg av NBKs styre vil gjøres på ekstraordinært årsmøte 15. juni 2021.
Innstilling: Hege Rasmussen velges som BBFs representant i NBKs styre
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12.2 Verv i BBF
Innstilling fra valgkomiteen.

Status for nåværende styre:
Leder:
Hege Rasmussen
Nestleder:

Susanne Villemo Skram

Styremedlemmer:

Tormod Ness

Varamedlem:

Ole-Henrik Iversen

På valg

Willy Sandbakk

På valg

Marte Asphaug

12.3 Representasjon
Årsmøter i overordnede organer er avholdt.

13 Vedlegg
13.1 Forretningsorden
13.2 Regnskap
13.3 Budsjettforslag
13.4 Revidert lovnorm
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På valg

