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Årsberetning 2013
Styret 2013:
Per Erik Syverstad

leder og materialforvalter

Marthe Torgersen Eidsvåg

nestleder

Christoffer Griffin

kasserer

George Refseth

sekretær

Lisa Bocchetti

styremedlem

Økonomi:
Inntekter; Medlemsmassen teller nå over 80, noe som gir kontingentinntekter og tilskudd fra det offentlige for medlemmer registrert ved årsskiftet. Treningsavgift for innendørs mellom 1900 og 2000 (50 kr) har nesten balansert utgiftene for leie.
Utgifter; Oppjustering av utlånsutstyr, innkjøp av piler, tabber og pilhyller. For innendørsskyting har vi gått til anskaffelse av nye etafoammatter
og blinker. Leie av gymsal fra nyttår til ut april og fra høstferie til jul. Sponsing av aktivitetslederkurs, utgifter for registering som lotterimottaker
og grasrotandelmottaker.
Til idag, 27/10-2013, er det registrert 60,50 kr i grasrotandel fra 4 registrerte spillere, klubben har vært registrert siden september. Det dekker
ikke den årlige kostnaden for å motta grasrotandeler.

Aktiviteter bane:
Det har vært utført dugnad på våren hvor det ble ryddet i skog og kratt, og det er satt opp enda en matte og blink slik at de nå er fem faste mål med
forskjellig avstand på banen. Disse mattene blir uforholdsmessig slitt av å stå ubeskyttet ute.
Skifte Eiendom har uttalt at de ikke har budsjett til å hjelpe oss med å sette banen istand med mindre det skjer i sammenheng med kunstgressbanen, hvor de gjerne vil benytte seg av å dumpe masse hvor vi trenger det. Det eneste de har sagt at de skal være behjelpelig med er fire meters
voll på kortholdsbanen mot nord. Avtale med Forsvarsdepartementet v/Skifte Eiendom finnes som utkast.
Det er opprettet en anleggskomité bestående av styret, Johannes Ibel (Oslo Kyudo Klubb og Oslo Bueskyttere) og Øystein Østensen Hansen. Oslo
Kyudo Klubb har vist interesse for å samarbeide om et helårsanlegg for bueskyting som kan tilfredsstille våre trenings- og konkurransebehov.

Trening:
Det har vært god aktivitet utendørs, mange nye som har blitt introdusert til bueskyting og blitt med videre, og en god gruppe etablerte skyttere
som sikrer kontinuitet. Flere skyttere benytter banen også utenom fellestreningene. Innendørsskyting fortsatte på våren med enda høyere oppmøte
enn på høsten i fjor. Nå i høst ser det ut til at enda flere benytter seg av tilbudet, både nye og gamle skyttere. En del foreldre med barn som skyter
deltar selv noe som gir et godt sosialt miljø.

Stevner:
Det er ikke kjent om noen fra klubben har stilt for klubben i stevner. Dette er noe vi trenger å gjøre noe med i løpet av de to siste månedene av
året. Vi mangler også et minimumstilbud av klubbeffekter til medlemmer for stevnedeltakelse.

Medlemmer:
Det er omtrent 85 betalende medlemmer og 200 på vår elektroniske informasjonsliste.
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Oslo Bueskyttere, 1. november 2012,

Per-Erik Syverstad, leder.
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