ÅRSMØTE
Årsmøtet i Aron skytterklubb, Drammen finner i år sted:
Mandag 18. mars 2019 kl. 1900
Åssiden Idrettsforening, Buskerudveien 54, 3024 Drammen
Aron Skytterklubb
Postboks 3574, Drammen

Drammen, 04. mars 2019

STYRETS BERETNING TIL ÅRSMØTET 18. MARS 2019.
1. Styrets sammensetning etter årsmøte og ekstraordinært årsmøte 2018.
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Økonomiansvarlig:
Baneansvarlig:
Materialforvalter:
Baneoppmann:
Feltoppmann:
Luftoppmann:
Rifleoppmann:

Jan Wiik/ Jon Aasmund Zapffe Andersen
Tor Orsteen
Gülcan Øzalp
Vidar Skai
Mikkel Bast
Petter Berg
Wenche Solbakken
Erik Sveum
Pål Erik Jensen
Per Hagen

Vara:
Tor Michael Kristiansen
Rune Hammer
Rune Smedstuen
Valgkomite:
Rune Hjelle (leder)
Bengt A. B. Holm
Geir Ove Næss (vara)

Herderstegnkomite:
Jan Wiik/ Jon A. Z. Andersen
Wenche Solbakken
Tore Østvold

Revisor:
Stein Rypaas (leder)
Victor E. Kjær
Rune Kleverud (vara)

Side 1 of 3

2. Styret.
Styret har i perioden etter årsmøtet i 2018 avholdt 8 styremøter i 2018 og 3 styremøter
før årsmøtet 18. mars 2019. Det er også avholdt en del møter i forbindelse med budsjett
og regnskap i perioden. Styret har i perioden etter årsmøtet 2018 behandlet over 22
saker.
Styret i Aron skytterklubb mottok onsdag 21.03.18 den triste beskjeden om at lederen
vår Jan Wiik, hadde gått bort. Han ble 51 år. Mange styremedlemmer og
klubbmedlemmer fulgte Jan Wiik til den siste hvile i Konnerud kirke fredag 6. april 2018.
Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte den 25. april 2018 for å velge ny leder etter Jan
Wiiks bortgang. Jon Aasmund Zapffe Andersen ble valgt som leder og gikk inn som leder
av hederstegnskomiteen. Tore Østvold ble valgt inn i hederstegnskomiteen da Jon
Andersen rykket opp som leder.

3. Styrets høyeste prioritet.
Styrets høyeste prioritet i 2018 var aktivisering / 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. Nye trenere er på plass.
Styret har også fått på plass kjøreregler og styreinstruks samt HMS‐plan.

4. Regnskap og budsjett.
Klubbens regnskap viser at klubben har god økonomi og det er godt samsvar mellom
budsjett og regnskap med unntak av en skrivefeil på forbundskontingent. Henviser
forøvrig til utsendt budsjett og regnskap med revisorers beretning.

5. Feltbane.
Klubben har fortsatt et stort behov for å skaffe våre feltskyttere ordnede
treningsforhold.
Vi jobber for at samarbeidet med Hokksund fortsetter. Se egen beretning vedlagt.

6. Aronsløkka skytebane og Drammenshallen.
Kongsberg har hatt service på anlegget. De avdekket feil som er utbedret. Det er ikke
behov for å bytte ut elektroniske skiver, men stål og monitor bør byttes. Dette er
innarbeidet i budsjettforslaget.
Planen om tak over 50 m er ikke gjennomført.
I Drammenshallen er det satt inn flere HMS‐tiltak. Det er kjøpt inn hørselsvern og
vernebriller. Brannklokkene var vanskelig å høre, de blir utbedret. Det er blitt utført
elektrikerarbeider på banen i Drammenshallen for å få den funksjonell.
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7. Nybegynnerkurs
Mangel på trenere som var et problem i 2017, har blitt løst i 2018 idet det er satset på
rekrutering og opplæring/ skolering. Viser for øvrig til egen årsberetning.

8. Innkommende forslag til årsmøte.
Det har kommet inn totalt 5 forslag til årsmøte og er listet opp nedenfor:
1. Dugnad/adgangskort til banen.
2. Refusjon av parkeringsutgifter ved Drammenshallen.
3. Lydanlegg i Drammenshallen.
4. Valg av vararepresentanter for ett år av gangen.
5. Regler for vandrepokaler.

9. Sportslig aktivitet.
Klubbens skyttere har også i 2018 hatt god deltagelse utad og kan vise til gode
resultater.
For fullstendig oversikt henvises det til egen beretning.

For styret i Aron Skytterklubb, Drammen
Gülcan Øzalp
Sekretær

Side 3 of 3

