
Referat styremøte  Salten Skyttersamlag 

 

 

Tidspunkt:  20. januar 2018 kl. 14.00 

Sted:   Kirkhaugen 

Tilstede:  Einar, Ole Henrik, Henning, Thomas, Johnny, Lene 

Forfall:   Hanne, Anne-Grethe, Ida, Kjell, Anders, Marit, Kristian 

 

Sak 1/18 Høringsbrev NM felt  

Thomas har forfattet et svar til dette på vegne av feltutvalget, ref brev av 28. september 2017 fra 

Norges Skytterstyre,  han tar med et punkt fra ombudsmøtet, renskriver og sender ut for 

gjennomlesing av styret. Styret støtter alle punkter.  

 

Sak 2/18 Ungdomsspørsmål DFSU 

Ungdomsleder Kjell Sahl har svart til DFSU, og videre søkt om 20’ i midler fra Nordland 

fylkeskommune til videreføring av ungdomsarbeidet i Salten i 2018 

 

Sak 3/18 Ungdomslederkurs 

Dette blir arrangert 6.mai på Bestemorenga v/ ungdomskonsulent DFS, Ola Herje. Kurset varer 4-5 

timer. Vi må oppfordre flest mulig til å delta, både av de 19 skytterlagene og øvrige skyttere. Leder i 

ungdomsutvalget tar kontakt med hver ungdomsleder/skytterlag for å få sendt representant til 

kurset.  Åpent for andre skyttere også i den grad det er plass.  

 

Sak 4/18 Arbeidsutvalg sammensetning 

Diskusjon rundt hvorvidt et arbeidsutvalg er nødvendig. Vi avventer med dette. Saker kan og bør 

jobbes med utenom styremøter for endelig godkjenning på møtene.  

 

Sak 5/18 Uttaksskyting NNM/LS 

Ref spørsmål fra ombudsmøte om Valnesfjord er i stand til å gjennomføre dette.  –Styret mener de er 

det og samlaget må evt være behjelpelig med å skaffe ressurser dersom det er behov.  

 

Sak 6/18 Prosjekt Salten 2018/2021 

Dette skal være både for bredde og topp, lage samlinger for alle skyttere. Viktig både med tanke på  

kunnskap og det sosiale. På sikt å ha midler til å leie inn eksterne «kjente» instruktører. Fokus på å 



bruke den kunnskapen vi har i samlaget. Johnny søker fylket om midler til videre arbeid, Thomas 

kontakter DFS ang. instruktør.  Dato som er foreslått er 5. mai, det jobbes videre med saken.  

 

Sak 7/18 Div v/Henning Ivarrud. 

 Svar til valgkomiteen for skyttertinget 2018 er sendt inn, med støtte til forslag fra 

ombudsmøtet. 

 Samlagsmesterskapene;  det mangler pokal til V55 miniatyr. Thomas undersøker hva som 

finnes på Fauske av pokaler.  Ellers skal det være medalje til vinnerne, og Henning 

viderefører tidligere praksis for premiering, og jobber videre med statuttene. Tar med 

innspillet fra Kristian i arbeidet.   

 

Møtet hevet 16.30 

 

 

Referent Lene Mari Sæthre 


