ÅRSMØTE
Årsmøte i Aron skytterklubb, Drammen finner i år sted:
Torsdag 16. feb. 2016 kl. 19:00
Åssiden Idrettsforening, Buskerudveien 54, 3024 Drammen

Aron Skytterklubb
Postboks 3574, Drammen

Drammen, 30.jan. 2017

STYRETS BERETNING TIL ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2017.
1. Styrets sammensetning etter årsmøte 2016.
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sekretær:
Baneoppmann:
Rifleoppmann:
Baneansvarlig:
Materialforvalter:
Feltoppmann:
Luftoppmann:
Svartkruttoppmann:

Jon Andersen
Tor Orsten
Vidar Skai
Jan Wiik
Wenche Solbakken
Per Hagen
Mikkel Bast
Petter Berg
Rune Smedstuen
Tor Kristiansen
Per Inge Jacobsen

Vara:
Rune Hammer
Dag Kristiansen
Rune Aasen
Valgkomite:
Folke Person
Rune Hjelle
Bengt Andre Holm

Herderstegnkomite:
Jon Andersen
Wenche Solbakken
Dag Kristiansen

Revisor:
Reidar Isaksen
Victor E. Kjær
Stein Rypaas

2. Styret.
Styret har i perioden etter årsmøte i 2016 avholdt 10 styremøter i 2016 og 2 styremøter før
årsmøte 16 feb. 2017. Det er også avholdt en del møter i forbindelse med søknader,
budsjett, feltbane og regnskap i perioden.
Styre har i perioden etter årsmøte 2016 behandlet over 37 saker.
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3. Styrets høyeste prioritet.
Styrets høyeste prioritet i 2016 var aktivisering / rekruttering, og videre engasjement av
nybegynnere. I løpet av perioden er det avholdt 4 kurs med 86 påmeldte deltakere.
Se egen beretning vedlagt.

4. Feltbane.
Klubben har fortsatt et stort behov for å skaffe våre feltskyttere ordnede treningsforhold.
Avgrunnsdalen har kommet og er bestemt av Kommunen at dette skal være for skyting.
Det jobbes med å få til en intensjonsavtale med Hurum Sportsskyttere over område.
Vi kommer tilbake på dette etter hvert. Vi har i samarbeid Svelvik Sportsskyttere for
avvikling av klubbmesterskap i felt som vi pleier. Vi har et samarbeid med Hokksund
Pistolklubb der vi har et felles feltstevne før sommerferien og ett på høsten.
Se egen beretning vedlagt.

5. Regnskap og budsjett.
Klubbens regnskap viser at regnskapet er bedre enn budsjettet som er satt opp, vi har gode
inntekter fra nybegynnerkurs og feltstevner som er avholdt og inntekter fra både
Aronsløkka og Drammenshallen. Henvises førøvrig til utdelt budsjett, regnskap med
revisorers beretning.

6. Aronsløkka skytebane og Drammenshallen.
Det pågår kontinuerlig oppgraderinger på banen for å holde denne funksjonell for våre
medlemmer. Det er blitt utført oppgraderinger i Drammenshallen også.
Tak over 50m er på planen i år, se forslag fra styret punkt. 9.
Se egne beretninger.

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

8. Styrets forslag til årsmøte.
Styret har følgende forslag til årsmøte.
1. Vi bruker kr. 50.000,- til tak over 50m i 2017, penger er satt av i budsjettet under
investeringer.
2. Vi bruker kr. 15.000,- til innkjøp av klubbvåpen, penger er satt av i budsjettet under
investeringer.
3. Vi setter pensjonsalderen for medlemmer til 67 år når det gjelder årskontingenten for
2018.
4. Styret ønsker mulighet til å innføre et gebyr på inntil kr. 50,- for papirfaktura.
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9. Sportslig aktivitet.
Klubbens skyttere har også i 2016 hatt god deltagelse utad. Vi er en av de mest aktive
klubben på bane i 2016. Vi hadde god deltakelse på bane NM og 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.
Svartkruttgruppa har ikke hatt mye aktivitet siste året men vi har hatt med skyttere i NM.
For fullstendig oversikt henvises det til egen beretning.

For styret i Aron Skytterklubb

Jan Wiik
sekretær
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