Referat Styremøte 7. oktober 2015
Til stede: Rolf Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Magnus S Jensen, Stig
Helge Sørensen, Nina Iren Jensen
Referent: Nina Iren Jensen
Saksnr
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Sak
Årsmøte 2015
Årsmøtet avholdes på terminfestet dato 18. november 2015, kl 18.00.
Annonse i AN og på hjemmeside/Facebook 3 uker før møtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 4. november.
Årsmeldinger leveres formann i uke 43.
Årsfest
Årsfest arrangeres på terminfestet dato 7. november 2015.
Etter vedtak på Årsmøtet 2014 avholdes årsfesten til selvkost.
Jan Erik Aasheim er leder av festkomiteen.
Valgkomite
Formann forespør Thor-Arne Tobiassen som leder av Valgkomiteen.
Leder Valgkomite utnevner resterende komite.
Nøkler Kirkhaugen
Med bakgrunn i å få kontroll over nøkler som utleveres, samt tilbakelevering av disse ved opphør av medlemsskap, settes det et depositum på kr 500,- for samtlige innehavere. Depositum tilbakebetales
ved innlevering av nøkler.
Svein utarbeider ny liste.
Ammo subsidier
Styret besluttet at subsidiekutt opprettholdes inntil årsmøtet har
behandlet budsjett for 2016.
Formann innkaller Ammoforvalter til neste styremøte.
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Støtte Norges Cup 2015
Styret har mottatt 3 søknader om støtte til NC 2015.
Disse får innvilget kr 2.500,- for deltagelse i 2015.
Ref sak 32/14
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Treningsavgift 2016
Dagens ordning erstattes med at gjesteskyttere må kjøpe eget kort
til bruk ved trening. Dette kortet påføres "Gjest" i foran skytterens
navn. Pris pr skudd for gjesteskyttere settes 0.25 øre høyere enn
pris til medlemmer.
Gjesteskyttere med eksisterende kort skal få oppdatert navn på
disse.
Gjesteskyttere som har skudd igjen på eksisterende kort skal ikke
etterfaktureres.
Regnskap
Kasserer orienterte om regnskap og budsjett.
Styret ønsker å se på alternative forsikringsselskap da dagens
premie synes høy.
NNM 2016
Formann kontakter Leder NNM 2016 for å innhente informasjon
om fremdrift av NNM så langt.
Styret ønsker i tillegg jevnlig informasjon fra NNM2016 frem til
stevnet er avsluttet.
Signal
Signal sponser idrett, kultur og samfunn i Nord-Norge Søknad om
sponsorstøtte må sendes Signal innen 10. oktober for støtte i 2016.
Stig H. utarbeider søknad og sender til Signal.

Neste møte: 19. oktober 2015, kl 18.00 - Bestemorenga
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