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Til medlemmer i Stavanger Bueskyttere 

 

Stavanger, 24.02.2020 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Stavanger Bueskyttere 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 06.02.2020. 

Årsmøtet avholdes den 10.03.2020 kl.19 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: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  
Sak 11: 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, lovutvalg, revisor. 

11.1  Styreleder 
11.2 Nestleder 
11.3  Øvrige styremedlemmer 
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11.4  Varamedlemmer 
11.5  To revisorer 
11.6  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
11.7 Leder av valgkomiteen 
11.8  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 
11.9  Varamedlem til valgkomiteen 
 
 
 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 
• Styrets forslag til forretningsorden 
• Idrettslagets årsberetning 
• Regnskap med revisors beretning 
• Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
• Styrets forslag til medlemskontingent  
• Styrets forslag til budsjett 
• Styrets forslag til organisasjonsplan 
• Valgkomiteens innstilling 
• Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

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.] 
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Vedlegg: 
Sak 2: Styrets forslag til foretningsorden: 

• 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 5: Idrettslagets årsberetning: 

• Medlemmer pr 31.12.2019: 126 medlemmer 
• Griseskyting innledet året 2019 
• Sosial ungdomskveld med pizza på høsten. 
• Årsmøte ble avholdt 05.03.2019. 
• Gjennomførte stevner: 
◦ Approberte stevner: 6 innendørs og 5 utendørs 
◦ Ikke approberte stevner: 1 (Krystallstevne) 

• Nybegynnerkurs: Vi har kjørt kurs på våren med 13 deltakere og på høsten med 19 
deltakere. 

• Medaljer i Norgesmesterskap (NM) 
◦ NM innendørs Førde 2019, Jesper Ingebrethsen, recurve rekrutt gutt, 2 plass. 
◦ NM Skive Sandefjord 2019, Torjus Ovedal Landsvik, recurve rekrutt gutt, 3.plass. 

• Katrine Hillestad, Torjus Ovedal Landsvik og Martin Fisketjønn Långsveds deltok på NUM i 
Aalborg. 

• Torjus O.Landsvik deltok på Himmelspretten i Lillestrøm. 
• 7 medlemmer reiste til Kristiansand Open i november og kom tilbake med mange medaljer. 
• Torjus Ovedal Landsvik, Jesper Ingebrethsen og Marie Kvarsnes reiste på ungdomssamling i 

Skien 29.november-1.desember. 
• Vi har avholdt 1 dugnad i 2019. Vårdugnad med klargjøring av utendørsbanen. Mange møtte 

opp for å bidra. 
 
Sak 6: Regnskap med revisors beretning 
Se egne vedlegg. 

• Resultat for 2019 ble kr. 53467,27 

• Eiendeler pr 31.12.2018 er kr. 384409,01  
 
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). 
For 2020 gjøres ingen endringer i medlemskontingent og nybegynnerkurs.  

 
Sak 9: Styrets forslag til budsjett 
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• Stavanger Bueskyttere har ikke budsjett, men en sunn økonomi. Styret foreslår derfor å 
videreføre dagens praksis.  

Sak 10: Styrets forslag til organisasjonsplan 
• Se eget vedlegg.  

 
Sak 11: Valgkomiteens innstilling 
 
Styrets innstilling til ny valgkomité 
 
 
 
 
Styrets signaturer: 
 
Cathrin Ovedal Landsvik, leder   __________________________________________ 
 
Paul Henry Paulsen, nestleder   __________________________________________ 
(i hans fravær: Helge Salomonsen, varamedlem) 
Ole-Kristian Olufsen, kasserer   __________________________________________ 
  
Leif Morten Hillestad, styremedlem 
(i hans fravær Ken Henry Tesaker, varamedlem)  _______________________________________ 
 
 


