
Referat fra møte på Fløya 091012.

1. Fløya Bueskyttere har bytta navn til StraumEyjar Buelag IF Fløya.

2. Gjenstående arbeid i hallen er maling av golv, flytting av gjenstader som ikke tilhører oss og 
flytting av pilfangernettet.

3. Emil skal høre med læreren sin om han kan få lov til å lage en bærevinkel av stål som en oppgave 
på skolen. Dette vil sette oss til å senke nettet med en meter, samt stramme vajeren bedre og dermed 
oppnå bedre dekning av veggen bak.

4. Det kan hende vi blir nødt til å kjøpe noen meter pilfangenett for å dekke hele banen. Dette taes det
stilling til når nettet er senket.

5. Pistolklubben er i forhandlinger med Fløya om å dele lokale med oss. Dette vil i så fall kreve store 
ressurser for blant annet å installere ventilasjon og forsterke endeveggene. De kommer til å ha flyttbare 
installasjoner ift. skyting, men vi burde ta høyde for denne muligheten når vi alt senker nettet...det 
bør monteres slik at det eventuelt kan draes til side og inntil langveggene. Ellers er det ikke noe vi trenger 
å tenke på enda, det vil tidligst være evtuelt om et år.

6. Startdato for nybegynnerkurs er satt til mandag 29nde oktober. Kurs vil da gå i tre uker, mandager og 
onsdager, 1830-2030. Vi vil komme tilbake med en plan for hvem som skal instruere hvilke dager. 
Medlemmene oppfordres uansett til å komme, slik at vi kan vise tyngde, og at flere kan bli komfortable 
med å instruere. Invitasjon til kurs blir sendt ut til deltakerne førstkommende lørdag.

7. Kim trekker seg som dugnadsansvarlig. Dette ansvaret går over til Tonje.

8. Jørgen trekker seg som økonomiansvarlig. Dette ansvaret går over til Liv Elin.

9. Vi skal opprette en Admin-side for bueskytterne på Face, der det vil ligge dokumenter vedr. økonomi 
og dugnad. Dette er for å lette arbeidsprosessene i klubben, og gjøre dem tilgjengelige for flere.
 
10. Det vil også bli laget en offisiell fakturamal i Google Drive.

11. Den gamle prosedyren med å skrive seg opp for drop-in bortfaller. Isteden skal vi henge en oversikt 
i hallen over alle medlemmene i klubben, der alle som kommer på trening skal logge seg inn. Nye skyttere
føres opp under disse, og må oppgi adresse/telefon til skyteleder. På den måten kan vi lettere se hvem 
som skal faktureres for drop-in.

12. Liv Elin og Tonje vil opprette en rutine med å fakturere drop-in-skyttere den siste mandagen i måneden.

13. Medlemmer som skal meldes inn i Fløya: Karin Folgerø og Dag Morten Amundsen.

14. For ordens skyld gjør vi de medlemmene som ikke var på møtet oppmerksomme på at det er mulig 
å søke Fløya om midler til å dra på stevne dersom det er ønskelig.


