ÅRSMØTE
Årsmøte i Aron skytterklubb, Drammen finner i år sted:
Onsdag 21. feb. 2018 kl. 1900
Åssiden Idrettsforening, Buskerudveien 54, 3024 Drammen

Aron Skytterklubb
Postboks 3574, Drammen

Drammen, 13.februar 2018

STYRETS BERETNING TIL ÅRSMØTE 21. FEBRUAR 2018.
1. Styrets sammensetning etter årsmøte 2017.
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sekretær:
Baneoppmann:
Rifleoppmann:
Baneansvarlig:
Materialforvalter:
Feltoppmann:
Luftoppmann:
Svartkruttoppmann:

Jan Wiik
Tor Orsten
Vidar Skai
Gülcan Øzalp
Wenche Solbakken
Per Hagen
Mikkel Bast
Petter Berg
Morten Eriksen
Tor Kristiansen
Per Inge Jacobsen

Vara:
Erik Sveum
Rune Hammer
Rune Smestuen
Valgkomite:
Rune Hjelle (leder)
Bengt Andre Holm
Peter Hirt (vara)

Herderstegnkomite:
Jan Wiik
Wenche Solbakken
Jon Andersen

Revisor:
Stein Rypaas (leder)
Victor E. Kjær
Folke Persson (vara)

2. Styret.
Styret har i perioden etter årsmøte i 2017 avholdt 8 styremøter i 2017 og 3 styremøter før
årsmøte 21. feb. 2018. Det er også avholdt en del møter i forbindelse med søknader,
budsjett, feltbane og regnskap i perioden. Styret har i perioden etter årsmøtet 2017
behandlet over 74 saker.
Feltoppmann har i perioden trukket seg fra styret og første vara, Erik Sveum, har trådt inn
som fast styremedlem og overtatt ansvaret som feltoppmann fram til årsmøte.

3. Styrets høyeste prioritet.
Styrets høyeste prioritet i 2017 var rekruttering, og videre engasjement av nybegynnere
samt oppfølging av medlemmer som ikke har betalt årskontingent for å få komme ajour
med innbetalinger i forhold til medlemsmasse.

4. Regnskap og budsjett.
Klubbens regnskap viser at klubben har god økonomi og det er godt samsvar mellom
budsjett og regnskap. Styret har begynt å jobbe med bedre rutiner for regnskapsføring,
innbetaling av inntekter på banene og utbetaling til medlemmer som legger ut for varekjøp.
Dette arbeidet ferdigstilles i 2018 i samråd med revisorene. Henvises førøvrig til utdelt
budsjett, regnskap med noter og revisorers beretning.

5. Feltbane.
Klubben har fortsatt et stort behov for å skaffe våre feltskyttere ordnede treningsforhold.
Det foregår reguleringsarbeid i området Avgrunnsdalen. Styret har valgt å avvente dette
arbeidet før det jobbes videre med saken. Samarbeidet med Hokksund fortsetter uten at
dette er formalisert i skriftlige avtaler.

6. Aronsløkka skytebane og Drammenshallen.
Det pågår kontinuerlig oppgraderinger på banen for å holde denne funksjonell for våre
medlemmer. Det er bl.a. ordnet med bytte av hovedsentral og tidsforsinker på skytebanen.
Planen om tak over 50 m er ikke gjennomført enda. Det jobbes med saken og styret har
begynt planlegging av service og oppgradering av banene.
Både på Aronsløkka og i Drammenshallen er internett og betalingsterminaler på plass.
Deltagelse på treningskveldene er bra på lufttrening. På Aronsløkka er det plass til flere på
de organiserte kveldene. Det er høy aktivitet på egentrening.

7. Nybegynnerkurs
Til tross for at styret har satset på nybegynnerkurs, har det i løpet av året vært utfordringer
med gjennomføring av kursene idet det har vært for få trenere. For å rekruttere flere
trenere, har det vært avholdt en «trenersamling» i januar 2018 der trenere og nyrekrutterte trenerkandidater deltok, og fikk være med å stake ut kursen for
nybegynneropplæringen. Det er stadig mulighet til å melde seg som trener / instruktør.
Viser for øvrig til egen årsberetning.
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8. Sportslig aktivitet.
Klubbens skyttere har også i 2017 hatt god deltagelse utad og kan vise til gode resultater.
For fullstendig oversikt henvises det til egen beretning.

For styret i Aron Skytterklubb

Gülcan Øzalp
sekretær
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