
 

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 
 
Det vises til innkallingen til årsmøtet av 20. februar 2018. 
 
Årsmøtet avholdes i Nidarøhallen E6 den 21. mars kl. 19.30 - etter trening. 

Saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
4. Behandle idrettslagets årsmelding 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
6. Behandle innkomne forslag og saker 
7. Fastsette medlemskontingent 
8. Vedta idrettslagets budsjett 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
10. Valg 

a. Leder og nestleder 
b. 3 styremedlemmer og 1 varamedlem 
c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan 
d. 2 revisorer 
e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet 
f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

Vedlagte sakspapirer 

Vedlegg 1 - Forslag til forretningsorden 
Vedlegg 2 - Årsberetning 
Vedlegg 3 - Regnskap 
Vedlegg 4 - Innkomne forslag 
Vedlegg 5 - Forslag til medlemskontingent 
Vedlegg 6 - Forslag til budsjett 
Vedlegg 7 - Forslag til organisasjonsplan for Sverresborg Bueskyttere 
 
 
Vi ønsker forøvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning, ref. 
innkallingen til dette årsmøtet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Styret i Sverresborg Bueskyttere 

 



Vedlegg 1 - Forslag til forretningsorden 
 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang, 3 min. andre gang og 2 
min. tredje gang. 

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek 
er satt, eller saken er tatt opp til votering. 

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte. 
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med 

antall stemmer for og i mot. 

 



Årsberetning Sverresborg Bueskyttere 
2017/2018 
 

Styrets sammensetning 
Leder: Stian Spildrejorde 
Nestleder: Tom Robin Wang 
Styremedlemmer og varamedlemmer: 
Sigrid Marie Sørhøy 
Åsne Wivestad 
Geir Vatne 
Dag Olav Prestegarden (vara) 
Økonomiansvarlig: Petter Raphaug 

Styrets arbeid 

Styremøter 
Det har vært avholdt 2 styremøter hvor 17 saker ble behandlet. 

Aktivitet 

Stevneaktivitet utendørssesongen 2017 
 
Klubben arrangerte 4 stevner utendørs på Saupstad i sesongen. 
 
Klubben deltok på NM skive med 8 deltakere - en økning på 2 skyttere fra året før. 

Stevneaktivitet innendørssesongen 2017/2018 
Hittill i innendørssesongen har klubben arrangert 3 kveldsstevner og 3 heldagsstevner.  
 
Klubben deltar med 9 deltakere i NM innendørs, samme antall som de to foregående år. 
 
 

 



Opplæring og kursing 
Klubben har fått utdannet 3 nye aktivitetsleder i perioden under aktivitetslederkurs på 
Orkanger i desember 2017. 
 
Klubben har i perioden arrangert 2 nybegynnerkurs, 1 i utendørssesongen, og 1 i 
høstsesongen innendørs. 

Årsregnskap 
Per dags dato har klubben god økonomi. Se egne vedlegg for regnskap. 

 



Vedlegg 3 - Regnskap 2017 
 
 

Driftsinntekter 2017  Budsjett 2017 

   

Kursinntekter 91000.00 65000 

Medlemskontingent 36300.00 35000 

Stevneinntekter 20399.12 15000 

Tilskudd 42378.26 25000 

Andre inntekter 7209.86 10000 

   

Sum driftsinntekter 197287.24 150000 

   

   

Driftskostnader 2017   

   

Stevneavgifter 8000.00 15000 

Materiell 47656.00 30000 

NM-sponsing 33338.00 60000 

Leiekostnader 6260.00 5000 

Andre kostnader 27473.60 15000 

   

Sum driftskostnader 122727.60 125000 

   

Driftsresultat 74559.64  

 



Vedlegg 4 - Innkomne saker 
 

Ingen innkomne saker. 

 



Vedlegg 5 - Forslag til 
medlemskontingent 
 
Medlemskontingent for eksisterende medlemmer foreslås uendret, dvs. 1800kr for senior og 
1200kr for junior (inntil 20 år). For at det ikke skal bli for dyrt for familier gis det en rabatt på 
500kr per person utover den første fra samme familie. 
 
Til opplysning: Nye medlemmer som ikke har skutt før blir som hovedregel innlemmet 
gjennom nybegynnerkurs der årskontingent er innbakt i prisen. Prisen for disse kursene 
varierer etter hva de inneholder av utstyr, men vil reflektere årskontingenten + innkjøpspris 
for utstyret som er inkludert i prisen. 

 



Vedlegg 6 - Forslag til budsjett 
 
 

Tekst Inntekter Kostnader 

Medlemskontingent 35000  

Nybegynnerkurs 70000  

Bedriftsskyting 5000  

Stevneinntekter netto 20000  

Andre inntekter 10000  

Tilskudd 40000  

Materiell  40000 

Klubbskjorter, jakker  5000 

Sponsing NM-deltakelse  40000 

NBF buestikka, aktivitetsavgift  15000 

Premier  15000 

Bueseminar, trenerkurs, dommerkurs, etc.  8000 

Halleie  7000 

Totale inntekter/kostnader 180000 130000 

 



Vedlegg 7 - Organisasjonsplan 
 

ORGANISASJONSPLAN  
FOR 

SVERRESBORG BUESKYTTERE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt på årsmøtet 01.10.2015 
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Innledning 
Sverresborg Bueskyttere driver med bueskyting i Trondheim. Klubben holder til i 
Nidarøhallen (Trondheim Spektrum) E-hallene i innendørssesongen fra August til April, og 
utendørs på Saupstad Buepark ved skiskytterstadion på Saupstad i sommersesongen. 
 
Klubben har for tiden ca. 100 medlemmer hvorav i underkant av 20 deltar på stevner. 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 
 

Navn Sverresborg Bueskyttere 

Stiftet 04.02.1964 



Idrett Bueskyting 

E-postadresse styret@sbsk.no 

Internettadresse http://sbsk.no 

Organisasjonsnumme
r 

993 599 972 

Idrettskrets Sør-Trøndelag idrettskrets 

Idrettsråd Idrettsrådet i Trondheim 

Forbund Norges Bueskytterforbund 

Krets/Region Bueskytterregion Midt-Norge 

NIF-klubbnummer KL16010070 

Årsmøtemåned Mai 

Historikk 
Klubben ble startet 4. februar 1964 som første bueskytterklubb i Trøndelag med Lasse 
Skauge som formann og Eivind Engen som sekretær. Siden den tid har klubben holdt til ved 
en rekke lokasjoner, mellom annet i Nidarøhallen, på leangen, i Granåsen og ved 
nåværende utebane på Saupstad. 

Idrettslagets formål 
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse 
og ærlighet. 
 
Dette skal klubben gjøre gjennom å drive bueskyting på variert nivå og i forskjellige grener. 
Vi ønsker å ha et variert spenn i alder og ambisjonsnivå, der det er fritt frem både for de som 
ønsker å trene mye og satse mot konkurransen og de som ønsker å drive skyting i ny ne 
som hobby. Klubben skal være åpen for folk med forskjellige interesser innen skytestil og 
utstyr, og vi vil gjerne ha både trad- barebow- recurve- og compoundskyttere i klubben. 

Visjon 
Klubben skal ha et miljø som er åpent for varierte ambisjonsnivå og være en uformell og 
vennskapelig sosial møteplass samt å kunne tilrettelegge for skyting på et nivå som gir gode 
plasseringer i nasjonale mesterskap. 
 



Virksomhetsideen 
Klubben skal være det naturlige valget for bueskyttere i Trondheim og omegn for trening, 
utvikling og som sosialt møtested for de med interesse for sporten. 

Mål 
Klubben skal være en synlig og godt likt aktør i bueskyttermiljøet både regionalt og 
nasjonalt. 
 

Delmål 
Være synlig i regionale og nasjonale mesterskap ved å øke antallet deltakende ved stevner 
og mesterskap. 
Være synlige i lokalmiljøet og opprettholde interessenivået vi ser fra eksterne i dag. 
 

Virkemiddel 
Aktivt oppfordre klubbens medlemmer på alle nivå til å bli med på stevner. 
Sponse deler av mesterskapsavgift for klubbens medlemmer for å lette den økonomiske 
byrden for aktive deltakere. 
Ha gode og aktive nettsider og tilstedeværelse på facebook. 
Kunne tilby aktiviteter for bedrifter og ved tilstelninger i Trondheim. 
 

Handlingsplan 
 

Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat 

     

     

 



Idrettslagets Organisasjon 

 

Årsmøtet 
Årsmøtet er lagets høyeste organ og blir avholdt en gang i året som fastsatt i loven. 
Årsmøtet bestemmer styresammensetning og godkjenner regnskap og budsjett. 

Styret 
Styret består av leder og nestleder, tre styremedlemmer og en vara. Styret er ansvarlig for 
den daglige driften av klubben og foretar håndtering av aktuelle saker gjennom året. 

Kasserer 
Kasserer driver klubbens daglige økonomi sammen med styreleder. Kasserer oppnevnes av 
styret og kan være en av styrets medlemmer eller annet aktuellt medlem med kunnskap om 
økonomi. Kasserer jobber sammen med styret i klubbens daglige drift. 



Valgkomité 
Valgkomitéen arbeider for personalmessig utvikling av klubben ved å rekruttere 
styremedlemmer/-medarbeidere etter vurdering og dialog med medlemsmassen. 

Revisorer 
Revisorene skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonens styre har oppfylt sin plikt til å 
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 
 

Medlemmer 
Medlemskap i Sverresborg Bueskyttere er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er 
betalt. 
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 
måned og ha betalt kontingent. 
 
Medlemskap i laget kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.  
 
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  
 
Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med  navn, fødselsdato, adresse, 
e-post, mobilnr. Navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktelig medlemskartotek. 
 
Medlemskontingent blir sendt ut fra lagets kasserer. 
 

Aktivitet 
Klubben driver trening i form av delvis egentrening og delvis oppfølging av aktivitetsledere 
og treninger mandager og onsdager. Utenfor fastsatte treningstider er det åpent for 
egentrening for de som ønsker det gitt tilgang til anlegg. Utendørs er dette fritt frem da 
klubben disponerer anlegget til enhver tid, innendørs er dette begrenset til avsatte halltimer i 
anlegget vi er tildelt. 
 
Klubben arrangerer nybegynner- og sikkerhetskurs som en del av rekrutteringen, der 
opplegget er mer omfattende og pedagogisk enn dersom enkeltpersoner skulle kommet på 
trening spredt utover året. 



Anlegg 
Klubben disponerer utendørsanlegg på Saupstad i form av Saupstad Buepark. Anlegget er 
klubbens til full disposisjon og kan brukes når som helst i sommersesongen. 
 
Innendørs disponerer klubben noen av E-hallene i Nidarøhallen. Her arrangeres faste 
treninger mandager og onsdager, men det er åpent for trening utover dette gitt at tidspunktet 
er tildelt klubben. 

Arrangement 
Klubben arrangerer flere ganger i året bueskytterstevner for klubbens medlemmer og 
medlemmer fra andre bueskytterklubber. Stevner approberes hos forbundet og informasjon 
om resultater rapporteres i etterkant. Ved slike arrangement forventes det at klubbens 
medlemmer som deltar bidrar til opprigging og nedrydding i for- og etterkant av 
arrangementet. 
 
Ved anledning vil klubben kunne stille opp for andre arrangementer i Trondheim og omegn 
for å profilere seg. Her forventes det ikke aktivitet fra klubbens medlemmer, men for de som 
ønsker å engasjere seg f.eks. ved å stå på stand eller arrangere opplegg for bedrifter er det 
mulighet for dette. 

Informasjon 
Laget informerer medlemmer via nettsidene våre på http://sbsk.no, gjennom Facebook-siden 
vår og ved større nyheter på epost til alle klubbens medlemmer. 

Økonomi 
Hovedstyret er juridisk ansvarlig for klubbens økonomi. Daglig håndtering av økonomi gjøres 
av kasserer sammen med daglig leder og økonomisk situasjon skal regelmessig rapporteres 
til styret. 
 
Medlemskontingent bestemmes av årsmøtet og kreves inn av klubbens kasserer ved 
årsskifte. 

Klubbdrakter/profilering 
Gjennom klubben kan det kjøpes klubbskjorte med ofisiell logo og farger for klubben. 
Klubbdrakt er frivillig å anskaffe, men må bæres ved deltakelse på stevner jfr. regler for 
approberte stevner. 
 

http://sbsk.no/

