
Side 1 av 5 

 

 

 

Årsberetning 
 

 

 

 
 

Askim Bueskytterklubb 

 

 

2015 

 



Side 2 av 5 

 

SAKSLISTE 

 

 

1.Godkjenne de stemmeberettigede. 

 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

 

4. Behandle årsberetningen. 

 

5. Behandle regnskapet i revidert stand.  

 

6. Behandle forslag og saker.  

 

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

 

8. Vedta årets budsjett. 

 

9. Behandle organisasjonsplanen.  

 

10. Valg 
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Sak 4: ÅRSBERETNING 

 

Styrets sammensetning 
 

Leder: Ole Petter Willassen 

Nestleder: Lena Pedersen 

Kasserer: Thea Melise Myrvang Fredstad 

Styremedlemmer: Lisa Michaelsen & Nima Yazdani Karimi 

Varamedlemmer: Ole Martin Mysen & Karl Fredrik Kristiansen 

 

Valgkomité: Tor Halvor Tidemann, Jim Rune Kristiansen, Knut Riseng & Anders Jensen 

Revisorer: Stein Kristiansen & Ida Madelen Larsen 

 

Styremøter 

Det er avholdt 5 styremøter hvor 30 saker er behandlet. 

 

Spesielle oppgaver 

Styret har dette året vært opptatt med å få lagt til rette for gode treningsmuligheter for våre 

medlemmer. Vi ha klart å skaffe til veie et innendørslokale for en gunstig pris, og i sommer 

fikk vi låne fotballbanen til Båstad Skole. Da utesesongen var over fikk vi og beskjed om at vi 

fra 2016 kunne bruke gressletten på Holterenga. Dette er en 90 meter lang bane som vi kan 

bruke så mye vi ønsker. 

 

Av andre møter styret har deltatt på i år er det kun ett møte med Østfold Bueskytterkrets og ett 

møte med Norges Bueskytterforbund, der begge møter hadde tema Norges 

Bueskytterforbunds Strategiprosess. Dette er en diskusjon der vi ser på hvordan Norges 

Bueskytterforbund skal jobbe i fremtiden. 

 

Aktivitet 

Klubben har dette året jobbet med å få i gang en fungerende juniortrening. Det har vi fått til. 

Hver mandag fra 18:00-20:00 har vi hatt fast juniortrening som hadde oppstart da 

innesesongen 2015 startet. Juniorgruppen startet med to skyttere men er nå vokst til en gruppe 

på over 10 skyttere. Dette er vi meget stolte av. 

 

Klubben har også begynt å delta på stevner. Ole Petter Willassen og Lisa Michaelsen har tatt 

hjem flere seire på stevner på Østlandet og satt Askim Bueskytterklubb på kartet. Våre 

juniorer har også gjort det meget godt dette året. Elias Fagerbakken Heier tok klubbens første 

mesterskapsmedalje da han tok 3. plass i kretsmesterskapet. 

 

Økonomi 

Askim Bueskytterklubb har dette året hatt en økonomi som har gjort det mulig å bygge en god 

grunnmur for videre drift. Vi har kjøpt nybegynnerutstyr, matter, blinker og verktøy som gjør 
oss selvhjulpne. Vi har også hatt mulighet til enkel vedlikehold av lokalet vi disponerer. 

Klubben gikk med et overskudd dette året, men ikke med veldig mye. 
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Medlemstall 

 

Medlemstall for 2015. 

 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 0 1 3 3 2 9 

Menn 0 5 3 5 13 26 

Totalt 0 6 6 8 15 35 

 

 

 

Sak 5: Økonomi 
 

Regnskap med balanse og revisors beretning blir levert ut på årsmøtet i eget hefte. 

 

 

Sak 6: Innkommende forslag 
 

Forslagstekst: Trenerne med oppgave å ta seg av juniortreningene mandager får avskrevet sin 

treningsavgift. 

 

Begrunnelse: De som har som oppgave å ta seg av juniortreningene gir såpass mye av sin 

fritid i henhold til planlegging og gjennomføring. Dette bør klubben se på som en gode og 

belønne. 

 

Sak 7: Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift: 
 

Medlemskontingent 2015: 300 

Treningsavgift 2015: 

Minijunior: 1000 

Junior: 2000 

Senior: 3000 

 

Styrets innstilling for 2016: 

Medlemskontingent 2016: 350 

Treningsavgift 2016: 

Junior: 1250 

Senior: 2150 

 

Sak 8: Budsjett 2016 
 

Budsjettet blir behandlet digitalt etter fastsettelse av kontingent og treningsavgift. 

 

Sak 9: Organisasjonsplan 
 

Se eget vedlegg. 
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Sak 10: Valg 
 

Leder: Ole Petter Willassen 

Nestleder: Jim-Rune Kristiansen 

Sekretær: Lisa Christine Michaelsen 

Styremedlem: Nima Yazdani Karimi 

Styremedlem: Karl-Fredrik Kristiansen 

Vara: Ronny Aune 

 

Revisor: ? 

Revisor: ? 

 

Valgkomité: ?  

Valgkomité: ? 

Valgkomité: ? 

 


