
SALTEN SKYTTERSAMLAG 

Referat fra styremøte torsdag 20. september 2018 

Sted: Finneid 

Til stede:  Henning Ivarrud, Lars Fossum, Thomas Sørfjord, Anne Grethe Lund, og Kristian 

Hansen, Jonny Ellingsen, Ole Henrik Fagerbakk. 

Forfall:  Anders H. Jakobsen, Kjell Sahl, Einar Jensen. 

 

 

Saker: 

Sak 15/18  Godkjenning av referat 
Referatet fra styremøtet 02.07.18 godkjent. 
Som tillegg til referatet nevnes at Ketil Hansen, Lakså Skytterlag fikk utdelt DFS’s Hederstegn, mens 
Jim Aronsen, Saltdal Skytterlag og Lars Fossum, Valnesfjord Skytterlag fikk DFS’s takkediplom utdelt i 
2018. 
 
 
Sak 16/18 Ombudsmøtet 2018. 
Ombudsmøtet avholdes 24. november på Bestemorenga kl 11.00 
Årsmeldinga: Leder skriver årsmeldingen og sender beskjed til de som skal levere egne rapporter om 
at de må sende inn rapport/årsmelding for sin aktivitet innen 31. oktober. 
 
 
Sak 17/18 Terminliste 2019 
Arbeidsutvalget har utarbeidet er forslag til terminliste som sendes ut til lagene på høring. Frist for 
tilbakemelding: 31. oktober. 
Forslag fra BØS om at Organisasjonsmedaljen blir bakt inn i et terminfestet stevne. Målet er å få flere 
til å skyte til Organisasjonsmedaljen. 
Vedtak:  Styret foreslår at Organisasjonsmedaljeskytinga legges til et dobbeltstevne. Thomas 

sender ut forespørsel til lagene sammen med høringen for terminlista. 
 
 
Sak 18/18 Sovende lag. 
Arbeidsutvalget har ikke tatt tak i saken siden forrige styremøte (jfr sak 10/18) 
Det må gjøres et arbeid med å ta kontakt og kartlegge om det er behov for hjelp med noe. 
Manglende kompetanse til data/stevnestyring, opplæring fra samlaget? 
 
  
Sak 19/18 Rana/Salten  
Arbeidsutvalget må ta kontakt med Saltdal skytterlag og Rana/Bjellånes om det er ønskelig å endre 
noe på opplegget. For eksempel om stevnet kan gjennomføres på én dag?  
  
 
Sak 20/18 AN- skyting 
Vi må få avklart med Avisa Nordland om å fornye avtalen, og samtidig forsøke å få en avtale om 
bedre dekning av alle stevnene som inngår i AN-skytingene. Forslag til endring: Det arrangeres egne 
finaler i klasse 3, 4 og 5. Vandrepokalen kan fortsatt være for klasse 3-5. 
Hvis AN ikke vil være med videre må vi lete etter en annen samarbeidspartner/sponsor. 



Sak 21/18 DFS’s takkediplom 
Forespørsel om samlaget kan søke på vegne av BØS om dette til følgende: 
  

 Freddy Toresen Journalist AN for lang tids arbeid med å synliggjøre skyttersporten og laget. 
 Sigbjørn Skogsholm som leder i hovedkomiteen til NNM både i 2016 og 2018. Han har jobbet 

så å si uavbrutt i 4 år med landsdelens største stevne. Og det har vært 2 flotte stevner. 
Vedtak:  Samlagets leder søker om DFS sin takkediplom til begge  
 
 
Sak 22/18 Samlagets stipend.  
Styret vedtok i sak 12/18 å videreføre samlagets stipend i tråd med statuttene vedtatt på 
ombudsmøtet 29.11.97. 
Vedtak:  
For 2018 gir styret samlagets stipend på kr 1000,- til: 

 Sulitjelma skytterlag, for det arbeidet som er lagt ned for å få laget opp fra et sovende lag til 
et aktivt lag både med anlegg og aktive skyttere.  

 Kjell Sahl, Ørnes skytterlag, for en stor innsats for å få opp aktiviteten i eget lag, samt et stort 
engasjement for å legge til rette for ungdomsskytterne i samlaget. 

 
 
Sak 23/18 Valg til tillitsverv i samlaget 
Styrets nestleder minner valgkomiteen om at de må informere de personene som de forespør om 
tillitsverv om hva oppgavene som ligger til vervet innebærer. 
 
 
 
Neste styremøte: 14. november kl 18.00, Ferda (Finneid) 


