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Årsberetning 2015
Styret 2014:
George Refseth

leder og sekretær

Olivia Palm

nestleder

Eirin Susann Beenberg

varamedlem

Christoffer Griffin

kasserer

Leif-Boye Erichsen

varamedlem

Per Erik Syverstad

materialforvalter

Sidsel Kaald Olsen

varamedlem

Lisa Bocchetti

styremedlem

Økonomi:
Inntekter; Vi har hatt omlag 150 medlemmer som gir tilskudd fra det offentlige for de under 26 år. Treningsavgift ble innført i år, men er enda ikke
innkrevd. Vi har kjørt inkluderingsprosjekt i vinterferien og hele sommersesongen med støtte fra Kulturdepartementet via Oslo Idrettskrets. Grasrotandel til nå i år: 2 685,48 kr, så det blir nok mindre enn i fjor (4708,45). Samarbeid med forbundet om bingo har også gitt inntekter. Tilskudd fra det
offentlige for medlemmer under 26 år fra Oslo Kommune og under 20 år fra tippemidler (LAM). Flere eventer i løpet av året har holdt oss med gode
inntekter.
Utgifter; Oppjustering av utlånsutstyr, innkjøp av piler, tabber, pilhyller, etafoammatter, nett og skiver. Leie av gymsal. Utgifter ved dugnad, deri også,
innkjøp av gressklipper og kantklipper, erstatning for skade på radiator. En stor investering i skytevegg i samarbeid med Oslo Kyudo Kyokai.

Aktiviteter bane:
Det har vært utført dugnad på våren og på sommeren. Vi har avtale med Forsvarsdepartementet over 10 år og har begynt å betale leie for banen. Det
er planlagt en høstdugnad for å rydde etter de trærne som ble felt i fjor.

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 både i sommersesongen og høst-vår. Treningen innendørs har vært på
Slemdal og Ellingsrudåsen, i vår tok vi imot nye også innendørs, i høst ønsker vi å prøve med nybegynnerkurs.

Stevner:
Åtte skyttere har stilt på stevner for klubben. Både 3D, utendørs og innendørs skive. Klubbskjorter er designet og gjort tilgjengelig for bestilling, et
tredvetalls medlemmer har anskaffet skjorter. Klubben har arrangert et klubbstevne i 3D.

Klubbsamarbeid:
Vi har etablert et samarbeid med Nordmarka Ryttersportsklubb og har gjennomført flere ryttertreninger for skyttere. Tilsvarende har vi hatt flere ryttere på skytetrening. Vi har også et samarbeid på banen med Oslo Kyudo Kyokai.

Medlemmer:
Det er 147 medlemmer per 1/11, de som ikke har betalt etter purringer har blitt strøket fra medlemslisten.

Oslo Bueskyttere, 1. november 2015,

George Refseth, leder.
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