ÅRSMØTE
Årsmøtet i Aron skytterklubb, Drammen finner i år sted:
Fredag 7. mars 2014 kl. 1900
På Lier Stadion, Nøsteveien 70. Lier.

Aron Skytterklubb
Drammen
Postboks 3574. Drammen
3007 Drammen

Drammen 10 feb. 2014

Styrets beretning til årsmøtet 7. mars 2014.
1. Hovedstyrets sammensetning etter årsmøte 2013.
Leder:
Jon Andersen
N. Leder:
Peter Hirth
Økonomiansvarlig: Kristin E. Helgerud
Sekretær:
Jan Wiik
Sportslig leder pistol: Wenche Solbakken
Sportslig leder rifle: Per Hagen
Baneansvarlig:
Jonny Skevik
Materialforvalter
Hans Knigge
Feltoppmann
Torbjørn Bekkeland
Luftoppmann
Jan Arne Larsen
Svartkruttoppmann Per I. Jacobsen

Vara:
Dag Kristiansen
Rune Hammer
Eirik Skjemmedal Ekeberg
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2. Valgkomiteen:

4. Hederstegnkomiteen:

5. Revisorer:

Lasse Hovd (leder)
Ludvig Laheld
Rune Hjelle

Ragnar Thobru
Wenche Solbakken
Tore Østvold

Reidar Isaksen
Tor Kristiansen
Yasir Choudhry

6. Styret.
Styret har i perioden etter årsmøte i 2013 avholdt 9 styremøter i 2013 og 3 styremøter før
årsmøte 7. mars 2014. Det er i tillegg avholdt en del møter i forbindelse med utarbeidelse av
handlingsplan og organisasjonsplan med tilhørende organisasjonskart. Det er også avholdt en
del møter i forbindelse med søknader, budsjett og regnskap i perioden.
Styre har i perioden etter årsmøte 2013 behandlet over 40 saker.

7. Styrets høyeste prioritet.
Styrets høyeste prioritet 2013-2014 var aktivisering / rekruttering, og videre engasjement av
nybegynnere. I løpet av perioden er det avholdt 5 kurs med 47 påmeldte deltakere.
Se egen beretning vedlagt.

8. Feltbane.
Klubben har fortsatt et stort behov for å skaffe våre feltskyttere ordnede treningsforhold. Det
er blitt lagt ned mye arbeid med dette i året som har gått.
Det jobbes fortsatt med Hurum Sportsskyttere for å få til en feltbane i Hurum.
Vi har samarbeid med Svelvik Sportsskyttere for avvikling av klubbmesterskap i felt. Vi har
også fått til et samarbeid med Hokksund Pistolklubb der vi skal være med og arrangere NM i
spesialgrenene i juni mnd. Og vi skal også arrangere eget feltstevne på Deres feltbane.
Se egen beretning vedlagt.
9. Regnskap og budsjett.
Klubbens regnskap viser en god likviditet selv om året 2013 ikke ble som før pga.
oppgraderinger på Løkka. Dette er vedtatt i styret i 2012 men ikke utført det året, men
videreført og utført i 2013. Dette var ikke med i budsjettet for 2013, derav regnskapet.
Henvises førøvrig til utdelt budsjett, regnskap med revisorers beretning.

10. Aronsløkka Skytebane.
Ferdigstilling av Aronsløkka Skytebane som innbefatter bl.a tak over skiver, våpenbunker
o.s.v. er ikke helt ferdig.
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Vi har fått ferdig taket over skivene men mangler lys over skiver og noen småting..
Våpenbunker er det innkjøpt en del til men selve arbeidet er ikke påbegynt og her er det
masse ting igjen å gjøre. Dette blir prioritert til våren.

11. Innkommende forslag til årsmøte.
Det er ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene.

12. Styrets forslag til årsmøte.
Styrets forslag til årsmøte gjelder overvåkning på Løkka.
Styret har fått estimert noen tall på et system for overvåkning på ca. kr. 15.000,- eks. mva.
Vi er avhengig av internett forbindelse og mobilt bredbånd koster fra Telenor fra kr. 99,/mnd. og opp til kr. 499,-/mnd. avhengig av behov for hastighet, skulle tro vi vårt behov vil
koste ca. kr. 299,-/mnd.
Styret ønsker at årsmøte bestemmer dette. Dette er ikke med i budsjettet for 2014.

13. Sportslig aktivitet.
Klubbens aktive skyttere har også i 2013 hatt god deltagelse utad. Vi var den 7 mest aktive
klubben på bane i 2013. Vi hadde god deltakelse på bane NM på Løvenskiold med mange
gode enkel prestasjoner og lag.
Aron SK har mange aktive og gode luftpistolskyttere som gjorde det bra i NM.
Rifleskytterene gjør det bra og har deltatt i NM og Nordisk Mesterskap.
Våre feltskyttere er aktive både i NM og Nordisk Mesterskap med meget gode resultater for
menn og kvinner med flere medaljer av beste valør.
Svartkruttgruppa har ikke hatt mye aktivitet siste året.
For fullstendig oversikt henvises det til egen beretning.

For styret i ASKD
Jan Wiik
sekretær
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