
 

SALTEN SKYTTERSAMLAG 

Referat fra styremøte torsdag 6. desember 2018 

Sted: Finneid 

Til stede:  Ståle Indregård, Thomas Sørfjord, Anne Grethe Lund, Anders H. Jakobsen, Hege 

Kristin Aune Jørgensen, Magnus Skyrud Jensen og Svein Andreassen. 

Forfall:  Kjell Sahl, Kristian Hansen, Lars Fossum, Tor Johansen (vara), Ole Henrik Fagerbakk 

(innkalt som vara for Kjell Sahl) 

 

Saker: 
 

32/18 Konstituering.  

Leder og nestleder er valgt på ombudsmøtet, mens sekretær oppnevnes i styret.  

Referat må sendes ut til alle i styret. IT- kontakt legger referatene ut på samlagets 

hjemmeside og leder setter det inn i protokollen. 

Vedtak: Sekretærjobben rulleres og velges for hvert styremøte ut fra hvem som har møtt.  

 

33/18 Møteplan for hele året. 

Datoer: 16. februar, 11. mai, 22. august og 10. oktober.  

Sted: De to første datoene er i forbindelse med stevner i Bodø. Magnus reserverer siste lag til 

styret. De to siste kan være på Ferda på Finneid hvis det går for Lars. 

 

34/18 Kurs/regionalt sem. Påmelding innen 14. des. 

Vinterens kurs:   

• 12.-13. jan, kurs for nye tillitsvalgte på Gardermoen. Dette er et innføringskurs for 

nyvalget samlagsledere, ungdomsledere, utdanningskontakter, IT-kontakter og kassere i 

samlag. Frist for påmelding 09. des.   

Kjell Sahl deltar  

 

• 2.-3. feb, regionalt seminar på Gardermoen.  

Deltakere: Ungdomsleder: Kjell Sahl 

Utdanningskontakt: Anders H Jakobsen 

Feltkontakt: Thomas Sørfjord 

Leder: Ståle Indregård 

Frist for påmelding: søndag 16. desember. 

Dersom det påløper kostnader for den enkelte som ikke dekkes av DFS, tar samlaget disse 
kostnadene slik at ikke den enkelte/det enkelte skytterlag påføres kostnader ved deltakelse. 

35/18 Frende Cup 2021. Oppfordre lagene til å evt melde interesse. 

I følge Torben Knudsen står Salten for tur ifm. andrerunden som går i forkant av LS 2021. 

Søknadsfristen er vel sommeren/høsten 2020. Burde vi i samlaget sjekke om noen av lagene 



 

(skal jo være tre arrangørsteder) kan være interessert? Det har også med hva og hvordan det 

enkelte lag besvarer henvendelser fra BØS om å bidra inn i arrangementet å gjøre. 

 

Vedtak:  Vi sender ut E-post til alle skytterlag der vi oppfordrer alle til å tenke over om 

de kan være aktuelt å søke.  

 

36/18 LS 2021. Satsingsområder for samlaget. Lagenes bidrag. 

• Ungdomssatsing som går over noen år, ikke nødvendigvis avsluttes ifm. LS? Søke midler 

hos Gjensidigestiftelsen og SNN-stiftelsen til et prosjekt? 

Vi bør ha en ungdomssamling i forbindelse med Samlagsstevnet i miniatyrskyting i Bodø.  

Og en utendørs ungdomssamling i forbindelse med Vårmønstringa med både 22, 6,5 og 

felt.  

Styret oppfordrer ungdomsutvalget til å søke midler og arrangere samlinger. Ståle kan  

være behjelpelig med søknadsskriving og Thomas kan bidra med planlegging av  

samlinger.  

 

Det bør startes et prosjekt LS 2021 som satser på ungdommene med opplæring og 

Deltakelse på stevner, Norges-cup, Oslo-Open og med mål om en økning i antall 

ungdommer som deltar på LS – 2021 i Bodø. 

 

• Oppfordre lagene til å tenke gjennom sitt evt. bidrag inn mot LS 2021 jfr. Thor Arne sitt 

innlegg på Ombudsmøtet. 

Vi må avklare med Thor Arne hva slags hjelp/bidrag LS-komiteen ønsker fra lagene i  

Salten. 

• Andre satsingsområder? 

Vi trenger et teknikk-kurs for voksne skyttere. Vi har flere gode skyttere i Samlaget som 

kan hjelpe andre med gode råd / opplæring. Det hadde også vært interessant å hente en 

kjent ekstern skytter som «trekkplaster». 

Vi ønsker både å få til et felt-kurs med interne instruktører, mens kurs i baneskyting med 

en ekstern instruktør. 

✓ Thomas tar ansvar for å høre med noen aktuelle instruktører innen felt-skyting, 

og gjerne i Saltstraumen i forbindelse med feltstevnet helga 1. og 2. mars. 

✓ Ståle og en til tar ansvar for instruksjonskurs i baneskyting fra voksne. 

37/18 Administrativt.  

• Tilganger samlagssider:  

Ståle har fått de nødvendige tilganger. 

 

• Ønske om å bytte bankforbindelse 

Kasserer Einar Jensen ønsker å bytte bank.  

Vedtak: Kasserer gis fullmakt til å bytte bankforbindelse.  

  



 

 

 

 

• Tilganger bankkonto:  

Ståle og kasserer Einar ordner det når ny bank og nødvendig dokumentasjon er på plass.  

 

• Endre styret i Brønnøysundregistrene.  

Ståle gjør de nødvendige endringene angående styrets sammensetning.  

 

 

38/18 Valg av AU. 

For å redusere behovet for styremøtet og for å møtes evt. behandle saker på mail utenom 

møtene bør vi diskutere å velge et arbeidsutvalg som kan ta tak i saker som måtte oppstå 

mellom møtene. 

Vedtak:  Thomas oppretter en lukket Facebook-side for styrets medlemmer, samt IT-

kontakt, ungdomsleder og utdanningskontakt. Der diskuteres saker mellom 

styremøtene for å følge opp arbeid som pågår. 

39/18 Oppfølging av premiering. 

Premiering (vandrepremier og medaljer) har vært utredet som egen sak av det forrige styret. 

Det foreligger konkrete forslag til hvordan dette løses videre. Ikke konkludert av det forrige 

styret. Videre må vi ajourføre lister der vi har vandretrofeer som går. Det samme gjelder 

bestilling av medaljer der samlaget er ansvarlig for å bestille slikt. 

 

Vedtak:  Ståle hører med Henning hva han er villig til å ta ansvar for, styret er positive 

til at Henning holder i dette også i 2019.  

Statuttene må opp som egen sak på et styremøte. 

40/18 Høringsnotat fra organisasjonsutvalget.  

Påminnelse og ny frist må gis til skytterlagene og vi (noen utvalgte) må sammenfatte dette og 

besvare det til DFS innen fristen som er 15. januar. 

 

Vedtak:   Ståle påminner lagene med ny frist; 1. januar 2019. Thomas sammenfatter 

tilbakemeldingene og sender de inn fra samlaget innen fristen 15. januar. 

41/18 Evt. 

• Oppdatere ark med kontaktdata. 
Vedtak: Hege oppdaterer, Ståle sender arket til henne. 
 

• Valg på Skyttertinget: Samlaget støtter representanter fra egen region/Nordnorge, 
øvrige følges valgkomiteens innstillinger. 

 

• Kretstinget i Harstad:  Ståle evt. Thomas deltar på kretstinget. 
 

 

 



 

 

 

• Mediekontaktrollen:  
o Det er krevende for en person å skulle ha ansvar pressedekning for alle 

stevner.  
 
Vedtak:  Ståle sender ut en retningslinje for hva arrangørene av stevner skal 

gjøre før og etter stevner, og da få inn hva som må gjøres i forhold til 
profilering i media før og etter stevner. 

 

• Årsrapporter:  
o Ståle må følge opp de skytterlagene i samlaget som ikke har levert rapport. 
o Ståle sender inn årsrapport for samlaget innen fristen 15. desember. 

 
 


