
 

SALTEN SKYTTERSAMLAG 

Referat fra styremøte lørdag 31/8 

Sted: Beiarn 

Til stede: Ståle Indregård, Hege Aune Jørgensen, Svein Andreassen, Tor Robert Johansen, 
Kristian Hansen, Kjell Sahl, Thomas Sørfjord, Lars Fossum, Anders Heiberg Jakobsen. 
 

Saker: 
 
19/19 
Protokoll fra forrige møte. OK. 
 
20/19 
Vi har kr. 74.999.- på sparekonto og kr. 80.870.- på driftskonto. Til sammen kr. 155.869.- I tillegg har 
vi tilsagn på 50.000 fra SNN-stiftelsen og kr. 12.000 fra Nordland Fylkeskommune. Disse pengene er 
ikke på konto. Tilskuddet fra NFK kommer på nyåret, mens midlene fra SNN kommer i 2021.- Det er 
videre søkt DFS om støtte til de samlingene vi har hatt. Her vil vi mest sannsynlig få støtte på 10-
12.000.- 
 
21/19 
Terminliste 2020 
Forslag ble drøftet. Enighet om forslag som sendes ut på høring. 
 
22/19 
Ungdomssamling.  
Kjell Sahl informerte om sine planer. Ønsker å ha samling på Bestemorenga. Praktisk skyting, 
og kurs med fokus på mental trening. Hege og Arnt Erik instruktører. Kjell kontakter BØS for 
leie av lokale.  
Overnatting? 
Aktiviteter utenom skyting? 
Hvem stiller som ledere?  
Må planlegges. 
 
Har fått 12.000kr fra fylket og 50.000kr fra SNN. Dette bør brukes. Samling med Team Sørli 
på 15m? Ståle tar kontakt.  
 
Kommentar fra ungdomsleder Kjell: 9 NU på Beiarstevnet. Hold trykket og få disse til å 
fortsette i Rekrutt. Dette blir veldig bra om vi klarer det! 
 
Spørsmål om sponsing av ammo til ungdom. Enighet om at dette ikke er aktuelt. Det foreslås 
ladekurs. Thomas undersøker muligheten for dette.  
 
Instuktørkurs. Ørnes sender 1. Oppfordrer andre til å gjøre det samme.  
 
 
 



 

23/19. 
Ombudsmøtet 2019 
Sted: Bodø.  
Dato: 23/11 kl. 11:00 
 
Anders avklarer lån av hus, og snakker med Johnny om mat.  
Ståle gir et signal til valgkomiteen og de som skal produsere rapporter til årsmeldinga. 
 
24/19 
Eventuelt.  
 
-Valg av fast sekretær osv? 
Når det konstitueres nytt styre velges dette. 
 
-Oppfordre valgkomiteen til å komme i gang med arbeidet. 
 
-Innspill fra Henning: SM Bane. folk drar før finalene. Dette er synd. Flere fikk ikke medalje 
og diplom for dette.  
 
-Arkivskapet kommer til Bestemorenga på AN-finalen. Henning går gjennom dette før 
levering til Nordlandsarkivet.  
 
-Arbeidsfordeling osv. Arrangement der samlaget har en rolle. AN-skyting: Banner. Banneret 
leveres til neste AN-arrangør.  
Uttaksskyting, samlagsstevner, premier, samlinger.  
 
Fordele oppgaver. Lager et årshjul og fordeler oppgaver.  
 
-Forslag om hedersbevisning.  
Diskusjon. Finn oversikt over hva som er utdelt tidligere.  
 
-Forslag fra Kjell Sahl til sak på ombudsmøtet. 
Hjelp til R og ER på LS. Hjelp under innskyting, hjelp ved forkiling osv. 
 
Hjelp av kontrollør ved forkiling? 
I følge Anders som var observatør på årets LS ble dette gjort på en fin måte. Skyttere som ble 
plaget med eksempelvis nedspente sluttstykket fikk god hjelp av kontrollør, og ekstra tid. 
 
Skyttere som stiller på LS bør mestre innskyting alene. 
 
Forslaget falt.  
 
-AN-finale premieutdeling. Hege, Thomas, Kjell og Kristian fordeler oppgaver.  
 
 
 
Thomas 


