SALTEN SKYTTERSAMLAG
Referat fra styremøte lørdag 24. oktober 2019
Sted: Finneid
Til stede:

Forfall:

Ståle Indregård, Hege Kristin Aune Jørgensen, Lars Fossum, Thomas Sørfjord, Kjell
Sahl, Kristian Hansen, Einar Jensen, Ole Henrik Fagerbakk (vara), Anne Grethe Lund
(vara), Tor Johansen (vara), Svein Andreassen(vara).
Anders H. Jakobsen, Magnus Skyrud Jensen

SAKSLISTE
Sak 23/19

Protokoll fra styremøte 31. august 2019
Referat godkjent

Sak 24/19

Økonomi
Gjennomgang av regnskapet for året. Samlaget har et overskudd på kr 14.589,14.
Regnskapet sendes til revisor og legges fram på ombudsmøtet. Leder utarbeider et
forslag til budsjett for 2020 som sendes ut på mail i god tid før ombudsmøtet.

Sak 25/19

Status terminliste 2020
Forslaget til terminliste er sendt ut til lagene med frist 31.10.2019. Det er kun
kommet to innspill så langt. Styret fastsetter terminlista etter at høringsfristen er
utløpt.

Sak 26/19

Ungdomssamling
Det blir ungdomssamling helga 9. og 10. november 2019. Det er sendt ut innbydelse
og opplegget er klart for helga. Ungdomsutvalget har ansvaret for gjennomføringen.
Hege Kristin Aune Jørgensen og Arnt Erik Aune skal være instruktører. Det er viktig å
få Avisa Nordland til å skrive om samlinga med fokus på at dette er en satsing mot LS
i Bodø 2021, med økonomisk støtte fra Nordland Fylkeskommune og SNN.

Sak 27/19

Samling med Team Sørli
Team Sørli kommer for å være instruktører på innendørssamling 4. og 5. januar 2020
på Bestemorenga. Det sendes ut informasjon om samlinga etter at Samlagets
ungdomssamling er gjennomført.

Sak 28/19

Instruktørkurs 1 2020 i Bodø
Bodø Østre har tatt på seg å arrangere Instruktørkurs 1 i 2020.

Sak 29/19

Dugleiksmerket og org. medaljen 2019
Det har vært lav deltakelse på disse skytingene de siste årene, og kun få lag
gjennomfører skytingene.
Organisasjonsmedaljen: Tanken med å la hvert enkelt lag arrangere selv var å øke
deltakelsen, men det har ikke slått til.

Vedtak: Styret terminfester stevne onsdag 8. juli i Beiarn, Gildeskål og Lakså for
skyting til organisasjonsmedaljen.
Sak 30/19

Årshjul
Det er viktig å få på plass et årshjul som kan være til hjelp for alle med tillitsverv i
samlaget. Leder har startet med de oppgavene som ligger direkte til hovedstyret. Her
må dokumentet gjennomgås og ansvar fordeles slik at ikke alt arbeid blir hengende
på leder. De andre utvalgene og kontaktene må også med i dette årshjulet slik at
årshjulet skal bli komplett.
Vedtak: Styret jobber videre med årshjulet. Leder sender ut beskjed til alle utvalg og
kontakter om å lage et årshjul for de områdene de har ansvar for slik at dette kan
samles i ett dokument.

Sak 31/19

Ombudsmøtet 2019
-

-

Samlagets årsrapport. Leders forslag er sendt ut på forhånd. Leder tar innspill fra
styremøtet inn i årsrapporten.
Ny turnus for samlagsstevner.
Stevneinnskudd. Må få tydelig fram at ungdommene ikke skal betale for å delta i
feltstevnene. Lagene sender faktura til samlaget for stevneinnskuddet for
ungdommer.
Styrets forslag på møteleder og sekretær på ombudsmøtet.
Regnskap for året som gikk
Budsjett 2020. Blir først klart etter regnskapet. Behandles på mail.

Dersom det kommer innkomne saker til behandling tas de på mail.
Sak 32/19

Høring organisasjonsutvalget.
Styret har send inn en høringsuttalelse. Det kom et innspill fra Bodø Østre, samt at
leders forslag har vært sendt ut til styret.
Høringsuttalelsen legges som vedlegg til referatet fra dagens styremøte.

Sak 33/19

Eventuelt
a) Samlagets stipend
Styret fremmer sak til ombudsmøtet om en endring av statuttene for samlagets
stipend. Styret ønsker en tilbakemelding fra lagene på et forslaget om en endring
der stipendet kun kan gis til skytterlag og at summen økes til for eksempel kr
10 000,-

