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Askim Bueskytterklubb 

Organisasjonsplan for 2016 

 

Revidert våren 2016 

 

 

Innledning 

Askim Bueskytterklubbs organisasjonsplan er en rettledning for hvordan 
klubben skal utvikles. Organisasjonsplanen er et styringsdokument som 
beskriver hvilken retning medlemmene gjennom styret vil at klubben skal 
ta. Alle medlemmer har tilgang til organisasjonsplanen. 
Organisasjonsplanen tas opp til revisjon på klubbens årsmøte hvert år.  

 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget: 

Navn: Askim Bueskytterklubb 

Stiftet: 02.02.2015 

Idrett: Bueskyting 

Postadresse: Torget 2, 1830 Askim 

E-postadresse: askimbueskyttere@gmail.com 

Bankkonto: 1100 44 11821 

Bankforbindelse: Askim og Spydeberg sparebank 

Internettadresse: www.askimbueskytterklubb.net 

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret:  

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komite/NIF: 2015 

Registrert tilknytning til Østfold idrettskrets 

Registrert tilknytning til Askim idrettsråd 
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Registrert tilknytning til Bueskytterforbundet. 

Registrert tilknytning til Østfold bueskytterkrets 

Klubbnummer i NIFs medlemsregister:  

Årsmøtemåned: Februar 

 

  

Historikk 

Askim Bueskytterklubb (ABK) ble stiftet 2. februar 2015.  

Askim Bueskyttere ble startet like over nyttår 2015, etter initiativ fra Ole 
Petter Willassen, Lisa Michaelsen og Lena Pedersen. I oppstarten fikk vi 
besøk av Østfold Bueskytterkrets ved Jan Erik Ellingsen med 
medhjelpere. Vi fikk låne utstyr fra Ørje Bueskyttergruppe og Østfold 
bueskytterkrets for å få en god start. Vi startet med i underkant av 10 
interesserte personer og holdt til i gymsalen på Moen Skole i Askim. 

I løpet av januar vokste vi til rundt 15 interesserte og hadde nok 
personer til å kunne starte klubb. Den 02.02.15 hadde vi stiftelsesmøte. I 
løpet av våren ble vi registrert i Brønnøysund og ble medlem av Norges 
Idrettsforbund og Norges Bueskytterforbund.  

Vi fant fort ut at de 135 kvadratmeterne i Moen Skoles gymsal ble for 
lite. Vi hadde en skytelinje på 10 meter og kunne skyte maks 13 meter. 
Vi gikk da på leting etter et nytt lokale. Hos kommunen var alle lokalene 
utleid for året og vi kunne få maks en time pr. uke. Vi begynte da en 
leting på det private markedet og kom i kontakt med Coop Eiendom som 
forvaltet den gamle Viking Gummifabrikk. Der fikk vi til en avtale for 
klubben om et lokale på 450 kvadratmeter. I løpet av sommeren skaffet 
vi flere matter, og har per i dag 8 matter stående med mulighet til å skyte 
på opp til 40 meter om ønskelig. Vi har også fått til en avtale om utebane 
på Holterenga. 

I skrivende stund har vi 36 medlemmer i klubben og er i stadig vekst. 
Aldersmessig er vi godt spredd der den yngste er 8 år og den eldste er 
over 60. Vi har tre faste treningsdager i uken; mandager, onsdager og 
lørdager, der mandagene er forbeholdt juniorskyttere (opp til 21 år) med 
aktivitetsleder tilstede slik at de kan utvikle seg og få skikkelig oppfølging 
og opplæring. 

 



   

3 
 

Idrettslagets formål 

Askim Bueskytterklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon 
der formålet er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF). 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle 
idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet.  

Askim Bueskytterklubb er en selveiende og frittstående idrettsklubb.  

 

Visjon 

Askim Bueskytterklubb sikter etter å promotere bueskyting i Indre 
Østfold, fremdyrke et høyt sportslig nivå og opprettholde et positivt, sunt 
og respektfullt miljø for våre medlemmer. 

 

Verdigrunnlaget 

Se eget verdidokument. 

 

Mål 
 

Askim Bueskytterklubbs hovedmål er å ha en jevn og stabil 
medlemsmasse i hovedsak bestående av aktive skyttere. Vi ønsker å 
hevde oss lokalt og nasjonalt. 
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Idrettslagets organisasjon 

 

STYRET for Askim Bueskytterklubb som vedtatt på årsmøtet 2016: 

Styreleder -  

Nestleder -  

Styremedlem -  

Styremedlem - 

Styremedlem -  

Varamedlem -  

  

VALGKOMITÈ som vedtatt på årsmøtet 2016:    

Leder - 

Medlem -       

Medlem -  

Varamedlem -  

 

REVISOR som vedtatt på årsmøtet 2016: 

Revisor 1 -  

Revisor 2 -  

 

Årsmøtet 
● Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. 
● Årsmøtet blir avholdt 1 gang i året i februar måned.  
● Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommunen, og de 

særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på 
idrettslagets internettsider. 

● Innkalling til årsmøtet skal skje 1 måned før årsmøtet avholdes. 
● Innkalling annonseres på nettet, eller sendes/legges ut til 

medlemmene. 
● Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og 
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sakspapirene skal sendes ut 1 uke før. 
● Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt 

medlemskontingenten.  
● Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker 

å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør melde 
interesse for å stille til styret via valgkomiteen. 

● Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens 
årsmøteparagraf §12. 

 

Styrets funksjon og sammensetning 

Styret skal 

● Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og 
strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 
NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det 
finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben. 

● Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre 
overordnede idrettsmyndigheter. 

● Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad og på 
møter og forhandlinger. 

● Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele 
disse etter plan og godkjent budsjett. 

● Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for 
disse. 

● Styret fordeler selv arbeidsoppgaver og vedtar arbeidsfordeling i 
første styremøte etter årsmøtet. Arbeidsfordelingen skal skrives i 
et eget dokument og vedtas av styret.  

● Det er viktig med en riktig og jevn arbeidsfordeling som skal 
ivareta drift og utvikling av ABK. Styret skal hele tiden tenke på om 
organisering av klubben er maksimal operativ. Alt skal baseres på 
at medlemmene blir ivaretatt. 

 

Revisorer 

● Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i 
samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og 
om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser. 

● Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på 
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004 

http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004
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Valgkomité 

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret 
for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere 
nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av 
medlemsmassen. 

  

Valgkomiteen plikter: 

● å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode, 
● å vurdere styrets og komiteenes virksomhet, 
● se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til 

behandling, 
● å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets 

sammensetning, 
● å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om 

ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om 
ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget, 

● å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / 
nomineringer som kommer til å bli foreslått, 

● ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant 
utdannelse for påtenkte oppdrag, 

● før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig 
forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på 
årsmøtet, 

● under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt 
● etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide. 

  

 

Medlemmer 
Medlemskap i Askim Bueskytterklubb er først gyldig og regnes fra den 
dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et 
medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt 
kontingent. Medlemskap i Askim Bueskytterklubb kan opphøre ved 
utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig til 
askimbueskyttere@gmail.com og får virkning når den er mottatt. 
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En ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på 
årsmøtet og den ansatte kan ikke velges til verv i klubben eller 
overordnede organisasjonsledd. 

 

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent. Medlem 
som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis 
medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal 
medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. 

 

Klubbforsikring   

Askim Bueskytterklubb skal få klubbforsikring gjennom NIF i IF 
Forsikring. Denne forsikringen dekker det nødvendige for treninger, 
arrangementer, og økonomiske forhold. Klubbforsikringen gir også en 
basisdekning for alle medlemmer ved død og invaliditet. 

http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/Klubbforsikring.aspx 

 

Personlig forsikring 

Forsikringer som reiseforsikring, skadeforsikring m.m. må det enkelte 
medlem selv stå for. Alle medlemmer har selv ansvar for å sørge for at 
de er tilstrekkelig forsikret ved skade eller tap av eiendeler under 
arrangement, trening eller reise organisert av ABK. 

 

Aktivitet 
Askim Bueskytterklubbs eneste aktivitet er bueskyting. Vi har 
medlemmer i de fleste klasser innenfor skiveskyting, og avholder trening 
på skive tre ganger i uken, to for samtlige medlemmer og én for juniorer. 
Det er mulighet for aktivitet alle dager etter ønske og behov.  

Anlegg 
Askim Bueskytterklubb leier en innebane på 18m og en utebane på 70 
meter for skiveskyting. Vi har per i dag ingen fasiliteter for 3D eller 
feltskyting. 

http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/Klubbforsikring.aspx
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Arrangement 
Arrangementer i regi av Askim Bueskytterklubb: 

● Treninger i regi av ABK 
● Stevne i regi av ABK 
● Organisering av reise o.l. i forbindelse med stevner i andre klubber 
● Dugnader  

 

Arbeidsmengden i Askim Bueskytterklubb skal fordeles mest mulig likt. 
Alle medlemmer skal bidra på dugnader, stevnearrangering og lignende. 
Å bidra kan være alt fra å rydde i hallen eller klippe gress, til å delta på 
dugnader eller andre arrangementer.  

Informasjon 
Askim Bueskytterklubb informerer medlemmene via Facebook, 
hjemmeside og epost.  

 

Økonomi 
•  Styret er juridisk ansvarlig for klubbens økonomi. 

•  Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 

•  Alle innkjøp skal godkjennes av styret. 

•  Alle utlegg levert til økonomiansvarlig skal attesteres av 2 
styremedlemmer. 

•  Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 

•  Det bør stå mellom 25% og 50% av budsjetterte inntekter på 
driftskonto. 

Regnskap 
Askim Bueskytterklubb skal føre et regnskap der hver gruppe er en 
avdeling i regnskapet, dette i henhold til regnskapsloven. Per 2015 er 
ABK kun én gruppe. 

Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto. Penger som 
tilhører klubben skal ikke oppbevares på personlige kontoer. 

Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben dersom 
ikke annet er oppgitt. 
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Man må levere utleggskjema med kvitteringer for å få igjen for utlegg. 
Innkjøpet skal være avtalt skriftlig på forhånd.  

Regnskapet bør oppdateres månedlig for å kunne være en kilde til 
informasjon og kunne brukes som et styringsinstrument. 

 

Medlemskontingent og treningsavgift 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. 
egenbestemmelse i idrettslagets lov §4. 

  

Kontingent          kr. ___,-  

Treningsavgift: kr. ___,-/___,-/___,- 

 

Innkrevningsrutiner: 

Faktura for medlemskontingent påfølgende år sendes ut innen utgangen 
av januar måned. Første purring skal sendes ut 7 dager etter forfall.  

Etter betalingsfristen i purringen kan medlemmer som ikke har betalt 
strykes. Klubben plikter å stryke medlemmer som ikke har betalt de to 
siste årene. Denne plikten er nedfelt i NIFs lovverk. 

Treningsavgift innkreves på samme måte som medlemskontingenten, i 
forkant av hver sesong. Denne skal betales innen gitte frister for lovlig 
deltagelse på treninger. Treningsavgiften tilpasses klubbens utgifter og 
fastsettes av styret for gjeldende periode.   

  

Reklame/sponsoravtaler 
Styret har overordnet ansvar for Askim Bueskytterklubbs sponsorer og 
samarbeidspartnere. Kontraktsinngåelse med nye sponsorer eller 
samarbeidspartnere skal godkjennes av styret for å sørge for at 
samarbeidet er i tråd med ABKs verdier. Kontrakter fra NBS skal 
benyttes. Private sponsorer til enkeltskyttere skal godkjennes av styret, 
og kontrakt fra NBS skal benyttes også her.  
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Kiosksalg 
Styret har ansvar for å håndtere salg og distribusjon, men ved 
anledninger som stevner vil salg delegeres til andre medlemmer eller 
personer med tilknytning til klubben.  

Salg ved stevner og andre arrangementer registreres fortløpende på 
eget skjema som dateres og beskriver hvem som har vært ansvarlig for 
salget. Skjemaet summeres opp på egen salgsrapport som dateres med 
underskrift. Salgsrapporten lister antall enheter solgt per artikkel, a pris, 
total pris og total omsetning for arrangementet. Salgsrapporten indikerer 
også hvor mye som er utlevert i veksel, og kassabeholdningens 
størrelse ved endt salg. Styret har ansvar for å gjennomføre nødvendig 
opplæring av de som selger. 

Salg ved treninger registreres ikke fortløpende, men telles opp og 
registreres med jevne mellomrom/ved nyinnkjøp av varer. 

Gjeldende prisliste skal alltid være tilgjengelig og synlig ved salg av 
varer på stevner. Kvittering skrives som hovedregel ikke ut til kunden, 
med mindre denne ber særskilt om det.  

Registreringsskjema og salgsrapport leveres ved salgsslutt til styret, som 
sørger for samsvar mellom skjema, varebeholdning og 
kontantbeholdning. Eventuelle avvik rapporteres av selger til styret ved 
overlevering av skjema. Større negative avvik vil først forsøkes løst 
internt i klubben, og ved eventuell mistanke om underslag 
politianmeldes.  

Økonomiansvarlig arkiverer alle registreringer av og rapporter om salg, 
og rapporterer dette videre til styret kvartalsvis. Klubbens 
kassabeholdning oppbevares i egnet pengeskrin, og overføres til 
klubbens kontonummer kvartalsvis eller dersom beholdningen blir så 
stor at det vil være uforsvarlig å oppbevare den privat. Styret og 
økonomiansvarlig teller og signerer oppgjøret kvartalsvis.  

 

Varetelling gjøres av økonomiansvarlig og eventuelt andre medlemmer 
en gang i kvartalet eller ved behov. 

Innkjøp av nye varer bestemmes av styret/økonomiansvarlig og 
godkjennes av styret før bestilling.  
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Utlegg 
For refundering av utlegg brukes ABKs standardskjema, det inneholder 
bl.a:  

•    navn, adresse, bankkonto. 

•    beskrivelse av utlegg. 

Kvitteringer skal alltid legges ved utleggsskjemaet, og sendes på epost 
til askimbueskyttere@gmail.com.  

 

Merverdiavgift 
● Grense for merverdiavgiftsplikt: Merverdiavgiftspliktig omsetning 

på over kr 140 000 på 12 måneder 
 

 Pliktig virksomhet: 
○ Kioskvirksomhet hvor man har faste, daglige åpningstider 
○ Serveringsvirksomhet ved regelmessig avholdte offentlige 

dansetilstelninger, bingovirksomhet mm. 
○ Omsetning som er av profesjonelt preg 
○ Tilstelninger/dugnader som varer mer enn 3 dager 
○ Sponsor, arenareklame og annonser (dersom tidsskriftet/-

ene utkommer mer enn 4 ganger pr år) 
● Fri virksomhet 

○ Billettinntekter 
○ Vanlige medlems- og startkontingenter 
○ Offentlige tilskudd 
○ Bingoinntekter 
○ Gaver 
○ Kiosksalg på egne arrangement. 
○ Salg av programmer/kataloger ifb. med arrangementer 

 

Økonomisk utroskap/varslingsplikt 
Ved mistanke om økonomisk utroskap eller underslag skal styret 
varsles. Problemet vil forsøkes oppklart og løst innad i klubben først, om 
dette ikke er mulig vil saken politianmeldes. 
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Klubbdrakter/profilering 
 

Logo 
ABKs logo kommer i tre versjoner, en hovedlogo i sort og grønt til bruk 
på lyse bakgrunner, én versjon i hvitt som skal brukes på mørke 
bakgrunner og en versjon med stor skrift ved siden av logoen. Spørsmål 
rundt logobruk og ABKs profil rettes til styret. 

Drakter 
ABKs drakter består av en grønn trøye med hvit logo på brystet og 
Askim Bueskyttere i stor hvit skrift på ryggen. Det er valgfritt med 
etternavn på ryggen. Det er forbudt å klippe i eller moderere drakten 
samt dekke over sponsorer som er trykket på drakten. Man skal fremme 
et positivt bilde av våre draktsponsorer og opptre respektfullt og 
ansvarsbevisst utad, det gjelder også i sosiale medier. Spørsmål 
vedrørende drakt rettes til styret. I de tilfeller der skytter ikke har drakt 
brukes en nøytral t-skjorte. Dette avklares med stevnearrangør. 

Regler for Askim Bueskytterklubb 

Retningslinjer for utøvere 
Retningslinjer for hvordan ABKs medlemmer skal oppføre seg og 
fremstå på trening og når man er ute og representerer klubben. Vi skal: 

·       Respektere hverandre 
·       Ha lojalitet mot klubb og trenere 
·       Hjelpe hverandre 
·       Følge klubbens regler 
·       Stille opp for hverandre 
·       Være ærlig overfor trener og andre utøvere. 
·       Jobbe for godt samhold 
·       Stå sammen 
·       Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til. 
·       Vise engasjement 
·       Ha gode arbeidsholdninger. 
·       Ha stolthet av egen innsats. 
·       Ha ansvar for miljø og trivsel. 
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Retningslinjer for trenere 
Som trener i ABK skal du: 

 Fremme mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 

 Fremme god lagånd og et godt sosialt miljø i klubben 

 Møte presis og godt forberedt til hver trening 

 Være veileder, inspirator og motivator 

 Bry deg litt ekstra og ha fokus på både utøverne individuelt og 
klubben som helhet 

 Vise god sportsånd og respekt for andre 

 Utfordre til å utvikle ferdigheter  

 Fremme konstruktiv egenevaluering og medskytterevaluering 
 

  

Mobbing og seksuell trakassering 
Mobbing eller seksuell trakassering er absolutt ikke akseptert av ABK. 
Dersom dette forekommer skal representant fra styret og/eller en av 
klubbens trenere kontaktes.  

  

Alkohol og andre rusmidler 
Askim Bueskytterklubb har nulltoleranse for rus blant skyttere og andre 
utøvende deltakere (dommere, frivillige og lignende) på trening, stevner, 
mesterskap og andre tilstelninger hvor man representerer ABK. Når man 
opptrer i ABKs lagdrakt representerer man både ABK og våre sponsorer, 
og skal framstå edruelig, også på sosiale medier.  

 

IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL 

Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en 
organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. 
(NIFs lov §11-2 g) 

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal 
møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal 
fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i 
samvær med utøvere i denne alder. 

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger 
alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. 
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4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På 
tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til 
konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de 
kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. 
(NIFS lov §11-2 g) 

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med 
bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av 
alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å 
følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og 
utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser 
informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk 
alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det 
vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske 
lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge. 

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i  alkohollovens § 
9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er 
definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I 
utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er 
imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke 
eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til 
lettølreklame. 

  

Regler for reiser 
På reiser i regi av ABK eller som medlem fra ABK, herunder reise til/fra 
stevner, mesterskap, samlinger, kurs og andre tilstelninger skal alle 
medlemmer huske at de reiser som representant fra ABK og det 
forventes at man derfor opptrer etter klubbens retningslinjer.  

 

Fair Play 
ABK setter Fair Play høyt og forventer at alle medlemmer behandler 
medskyttere, dommere, funksjonærer, frivillige og publikummere med 
respekt og viser god sportsånd. 
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Dugnad 
På generell basis går alle ABKs dugnadsinntekter direkte i klubbkassen 
til felles formål.  

I enkelte tilfeller er det er mulig å bruke dugnad til å gi medlemmer 
anledning til å jobbe inn utgifter til treningsleirer, mesterskap og andre 
klubbrelaterte reiser. I ABK har medlemmene ved enkelte anledninger 
mulighet til å kjøpe seg fri fra dugnad. Dette vil blir opplyst ved 
innkalling. Alle medlemmer tar ansvar for å skaffe klubben dugnader.  

  

DUGNADSVETT 

1. Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. At man ikke deltar på 
dugnad vil kunne spille inn på f.eks. laguttak dersom to skyttere står likt 
på de andre vurderingskriteriene. 

2. Styret kan ikke på prinsipielt grunnlag vedta bøter for at medlemmer 
ikke stiller og eller ikke kan stille på dugnad. 

3. Årsmøtet i ABK kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på 
dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne 
gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. 
(Eksempelvis stevner) 
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Årlige faste oppgaver (oppdateres etterhvert som oppgaver 
tilkommer/frafaller) 

 

31. jan Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen 
januar/februar 

Februar Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov 

Februar
/mars 

Oppdatere nytt styre på samme sted som 
idrettsregistreringen og i Brønnøysundregisteret 

15. mai Søke på hallfordeling for stevner og arrangement via 
Askim Kommune/NIF (Servicetorget) 

30. juni Frist for søknad kommunale midler  

  

  

  

 

 
 


