Referat Årsmøde Riffelsektion.

1. Valg af dirigent.
Bent Kruse fra Ballerup Skytteforening blev valgt som dirigent.
2. Sektionen aflægger beretning.
Formanden samt hvert sektionsmedlem aflagde beretning for hver deres område.
Man kan se alle skriftlige beretning her.
http://skytteunion.dk/wpcontent/uploads/2015/07/Sektions%C3%A5rsm%C3%B8der_2018_program_dags
orden_forside_FINAL.pdf
Der var ingen kommentarer fra nogle af de fremmødte.

3. Sektionsformanden forelagde det nye års program og budget til drøftelse.
Der var en grundig gennemgang af regnskabet for i år. Samt budgettet for 2018.
Det kan ses her. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Der var et ønske fra Steffen Olsen, at man fik et bedre overblik over hvilke midler var hensat til følgende år,
så det var tydeligt at se hvor meget hvert udvalg har af penge. Der blevet lovet af den nye formand
vil kigge på det.
Der var et spørgsmål, hvorfor man ikke har afsat penge til at skytterne kan komme til World Cups i 2018.
Anders Sode svarede: Da vi har lukket mesterskabsgruppen, og den pulje af penge var afsat til dem, var der
ingen grund til også at have det i vores budget for 2018.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
5. Valg:
Sektionsformand: Lige år Anders Sode – afgår. Kim Laurberg, blev valgt som ny formand for
Riffelsektion
10 m udvalg: Lige år Peter Hansen – afgår. Der blev ikke valgt ny 10m formand. Posten er vakant
50 m udvalg: Lige år Lars Kring Mortensen – afgår. Anders Sode blev valgt som ny 50m formand

6. Eventuelt
Der var en snak om hvordan det se ud med 50m på OL programmet. Anders Sode svarer at det desværre
ikke ser alt for godt ud. Man har fjernet 60 liggende og erstattet det med en luftskydning, så det er
lidt svært at forklare IOC at der er brug for sådan et stort skydeanlæg, til mange penge, og der er
kun en disciplin der bliver afviklet på det. Jesper Brodt tilføjede at han var med til IWA
våbenmesse, og selv dem som producerer cal..22 våben på riffel, tror ikke på at 50m er på OLprogrammet om et par år.
Jesper Brodt, spurgte om man ikke kan afholde årsmøde samtidig med Unions årsmøde. Det er nemmere
for at deltagerne, så de ikke skal bruge flere dage på det. Anders Sode svarede at det er op til den
nye formand og sektionen, at finde ud af hvad er bedst.

