Til medlemmer i Stavanger Bueskyttere

Stavanger, 30.03.2021

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Stavanger Bueskyttere
Styret viser til innkalling til årsmøte av 08.03.2021.
Årsmøtet avholdes den 08.04.2021 kl.19.00 i treningslokalene til Revheim skole.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
§6-1: For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlems forpliktelsene. Ingen kan møte eller
avgi stemme ved fullmakt.
Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
Sak 3: Velge dirigent og referent
§14: Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten eller referenten behøver ikke å være
medlem av idrettslaget.
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 6: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 7: Behandle forslag og saker
Sak 8: Fastsette medlemskontingent
Sak 9: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 10: Foreta følgende valg:
§5.1 Ved valg/oppnevning av styre og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.
§6.3 Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem
av styret, valgkomité, kontrollkomité, lov-utvalg, revisor.
10.1
Styreleder
10.2
Nestleder
10.3
Øvrige styremedlemmer
10.4
Ungdomsrepresentant
10.5
Varamedlemmer
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10.6
10.7
10.8
10.9

To revisorer
Leder av valgkomiteen
Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
Varamedlem til valgkomiteen

Vedlagt følger følgende dokumenter:
•
•

Regnskap med revisors beretning
Valgkomiteens innstilling

Med vennlig hilsen
Styret i Stavanger Bueskyttere

[Dokumentet er utarbeidet av Norges idrettsforbund og sist oppdatert 12.01.2017. Ved hvert
årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny
versjon av dokumentet.]

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
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Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
Forretningsorden:
• Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall, hvis gjeldende lov ikke bestemmer noe
annet.
• I protokollen innføres bare framleggene og avstemmingsresultatet, samt de fattede
beslutninger.
Sak 3: Velge dirigent og referent

Sak 4: Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Idrettslagets årsberetning:
• Medlemmer pr 31.12.2020: 92 medlemmer
• Årsmøte ble holdt på Revheim den 10.03.2020
• 9 deltakere på kurs vinter 2020, 2 fikk ikke fullført pga covid og de har flyttet tilbake til USA.
12 stykker på kurs høst 2020, kurset i høst ble holdt av Ken Henry med hjelp av Torjus og Ida.
• Stevner: 3 innendørs før sommeren, 2 inne i høst. Krystallstevnet, 1440 den 6 juni og 3
kveldsstevner ute. Vikinghallstevnet. Totalt 11 stevner.
• Ingen reisestevner på våre utøvere i 2020. Det har vært skyttere som har skutt på Klepp sine
stevner: Ida, Jesper, Torjus, Pål, Peri, Hilde, Øyvind. Hadde 5 deltakere på camp Klepp; Ida,
Jesper, Torjus, Øyvind og Pål.
• Vi hadde 16 deltakere på Vikinghallstevnet som var max antall pga covid. Vi hadde noen få
tilskuere innom og hadde enkel kiosk.
• Styret hadde 4 styremøter og behandlet 19 saker. Utenom styremøtene så løser vi ting som
dukker opp underveis ved god dialog på facebookchat eller ved oppmøte trening.
Sak 6: Regnskap med revisors beretning
Se egne vedlegg.
• Resultat for 2020 ble kr. 115385,90
•

Eiendeler pr 31.12.2020 Kr. 499795,71

Sak 7: Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
Ingen innmeldte saker
Sak 8: Styrets forslag til medlemskontingent
• Medlemskontingent ble siste endrete på årsmøte 2018:
◦ Medlemskontingentene ble hevet med kr. 200,- grunnet økte materialkostnader:
Voksen kr. 1400,-; barn/ungdom/studenter kr. 1000,-; familiemedlemskap kr. 1600,-; støttemedlem
kr. 250,◦ Æresmedlemmer betaler kr. 250,- (tilsvarende støttemedlemkontingent.
Styrets forslag:
For 2021 gjøres ingen endringer i medlemskontingent og nybegynnerkurs.
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Sak 9: Styrets forslag til budsjett
• Stavanger Bueskyttere har ikke budsjett, men en sunn økonomi. Styret foreslår derfor å
videreføre dagens praksis.

Sak 10: Valgkomiteens innstilling

Styrets innstilling til ny valgkomité:

Styrets signaturer:
Cathrin Ovedal Landsvik, leder

__________________________________________

Paul Henry Paulsen, nestleder
__________________________________________
(i hans fravær: Ken Henry Tesaker, varamedlem)
Ole-Kristian Olufsen, kasserer
__________________________________________
Leif Morten Hillestad, styremedlem
(i hans fravær Jon Erik Kvarsnes, varamedlem) _______________________________________
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