
INNKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTET 18. MARS 2020

Forslag 1: Tak over skivene på 50 meter.
Forslagstiller Runar Kleverud
Forslagstiller foreslår at det bygges tak over skivene på 50 meter så raskt som mulig.

Styrets behandling:
Styret har arbeidet med saken i 2019, j.fr. årsberetning. Styret mener at det må monteres tak over alle 
skivene med tanke på at det skal arrangeres stevner. Det er en rekke tekniske utfordringer som må løses 
m.h.t. lys på skiver, unngå at skudd fra 25-meter ødelegger skiver og overbygg osv. Styret mener det er 
nødvendig å søke profesjonell hjelp og at man må sette bort hele eller deler av arbeidet til fagfolk.

Styrets innstilling:
Årsmøtet 2020 gir styret fullmakt til å bruke inntil 200.000 kr for å få opp tak over skivene på 50 meter 
så raskt som mulig.

Forslag 2: Valgperiode for leder
Forslagstiller: Mikkel Bast
Foreslå at leder velges for 2 år i partallsår.

Styrets behandling: 
Styrets flertall slutter seg til forslagstillers begrunnelse med at det er en fordel at leder er valgt for to år 
for å få kontinuitet i arbeidet.  forplikta til mer enn 1 år i vervet.

Styrets innstilling:
Klubbens lover endres slik at leder velges for to år i partallsår . Siden dette er en endring av klubbens 
lover, krever vedtaket 2/3 flertall.

Forslag 3: Antall nybegynnerkurs og tilgang til bane
Forslagstiller: Eigil Jensen
Foreslår at antall nybegynnerkurs begrenses til 2 ganger i året for å frigi tid til trening på banene, f.eks. 
organisert trening under veiledning.

Styrets behandling:
Styret deler forslagstillers oppfatning av at det er bra med organisert trening og vil søke å tilrettelegge 
for dette. Styret mener det er nyttig at slike forhold debatteres i klubben og vil lytte til innspill som 
kommer. Styret mener imidlertid at det blir feil om årsmøtet skal detaljstyre antall nybegynnerkurs o.l. 
Dette er forhold styret må stå fritt til å vurdere fra sesong til sesong. Det er også et moment at alt arbeid 
i klubben er frivillig arbeid, slik at man er avhengig av at noen er villige til å stille opp enten det gjelder 
kurs eller organisert trening. 

Styrets innstilling:
Etter at forslaget er debattert på årsmøtet, oversendes det styret som gis fullmakt til å organisere 
treninger og fastsette antall nybegynnerkurs fra sesong til sesong.


