
Refferat fra Medlemsmøte i Norsk Langbuelag . 
 
Lørdag 21.august 2010 på Jorundgard (NM ). 
 
 
 I forbindelse med NM på Jørundgard ble det avholdt et medlemsmøte. 
14 medlemmer var tilstede. 
 Styret informerte om saker de hadde jobbet med og litt tanker om fremtidige 
visjoner. 

� Medlemsoppfølging. 
- I løpet av våren har over 40 medlemmer blitt kontaktet av leder for 
oppfølging av betaling av kontingent. Det har vært mange hyggelige 
samtaler og god respons. 
-  Pr. i dag har vi i overkant av 100 medlemmer. 
-  Styret poengterte viktigheten av at medlemmer melder 
adresseforandring til styret, slik at ”Toxofil” og kontingent kommer fram 
til medlemmene. 
- Hvis man ikke betaler kontingent innen 4 mndr. fra forfallsdato, blir 
man strøket fra medlemsregistret. (vedtekter) 
- Skal man ha stemmerett og være valgbar til styret på årsmøtet, MÅ 
kontingent være betalt. (vedtekter) 

     >    Informasjon til medlemmene. 
           - Medlemmene ble oppfordret til å følge med på langbue.no og   bue- 
              forum.no 

-  -  Styret jobber også med å få inn medlemmenes e-post adresser, og    
medlemmene bes sende den til styret, slik at det blir enklere å få info ut 
til våre medlemmer. 

-  - Styret vil også forsøke å få laget en ”Aktivitetskalender”, slik at 
medlemmene kan følge med på det som skjer av aktiviteter rundt 
omkring i landet. De fremmøtte syntes dette var en god ide og styret vil 
jobbe videre med saken. 

� Økonomi. 
Lagets økonomi er pr.i dag god. Regnskap for 2009 ligger på 
langbue.no. 

� Aktiviteter og visjoner. 
NL-styret skal være med å arrangere: NM inne, Årsmøte, NM ute, 
Medlemsmøte i forbindelse med NM ute. Vi ønsker også å ta initiativ til å 
arrangere et Buemakertreff i året. 
 Visjonen er å stimulere til flere lokale grupper/lag rundt i hele landet 
som driver med bueskyting og buemaking. Styret vil forsøke å formidle 
kontakt til instruktører for kurs i lokale lag. 

� Møtet ble avsluttet kl. 19.45. 
 
For styret: Ingar Abrahamsen/leder. 

 


