SALTEN SKYTTERSAMLAG
Referat fra styremøte lørdag 7. desember 2019
Sted:

Bestemorenga

Til stede:

Hege Kristin Aune Jørgensen, Lars Fossum, Thomas Sørfjord, Kjell Sahl, Truls Hansen,
Tor Robert Johansen, Svein Andreassen, Anders H. Jakobsen, Ida Kristiansen
Kristian Hansen, Einar Jensen, Henning Ivarrud.
Magnus Skyrud Jensen, Jim Aronsen.

Forfall:
Ikke møtt:
SAKSLISTE
Sak 34/19

Konstituering
Valg av sekretær. Thomas valgt som fast sekretær på styremøter.
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Møteplan 2020
Forslag: 20. februar, 7. mai, 3. september, 8. oktober.
Sted: Ferda Finneid.
Vedtatt.

Sak 36/19

Kurs
Kurs for nye tillitsvalgte 11- 12 januar 2020
Dette er et innføringskurs for nyvalgte samlagsledere, ungdomsledere,
utdanningskontakter, IT-kontakter, feltkontakter og kassere i samlag.
Hege, Anders og Thomas deltar som henholdsvis leder, utdanningskontakt og
feltkontakt.
Regionalt seminar.
Vi er ikke invitert til år - det er Sørlandet og Østlandet sin tur.
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Ungdomsarbeidet i samlaget
-Ungdomssatsing frem mot 2021
Har jobbet bra for å få flere til å arrangere skyteskole. Deltakelsen på lokale stevner
øker. Det bør fortsatt jobbes for å få flere til å arrangere skyteskole.
Ungdomssamlingen på Bestemorenga var meget vellykket. Deltakere og
støtteapparat var svært fornøyd med instruktørene, Arnt-Erik og Hege-Kristin. Det
sosiale fungerte også meget bra. Ungdommene blir kjent med hverandre.
Upåklagelige lokaler, bane og bevertning. Takk til alle som bidro!
-Ungdomssamlinger i 2020
Hege foreslår feltsamling i Sulis dagen etter finalen i Salten Rundt.
Ungdomsutvalget tar dette videre.
-Avklaring av arbeidsoppgaver og ansvar- søknader om midler
Ungdomsutvalget v/Kjell sender inn søknad til fylket innen 31/1-2020.
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Samling med Team Sørli
Innendørssamling 4. og 5. januar 2020 på Bestemorenga. Hvem stiller på lørdag når
ungdommene har instruksjon?
Kjell og Thomas er til stede. Sannsynligvis også Truls.
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Administrativt
-Tilgang samlagsside - alle som ligger under fanen samlagsadmin. Hege oppdaterer.
-Tilgang bankkonto - Hege kommuniserer med kasserer.
-Endre styret i brønnøysundregistret - Lars skanner dokument og sender dette til
Hege. Signeres og sendes inn.
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Nettsida til samlaget
Innspill fra Henning Ivarrud:
-Det bør lages et eget punkt i menyen der de til enhver tid gjeldene statutter er
tilgjengelige.
-Det bør legges ut en oversikt over aksjevinnere i samlagets skytinger.
-Det bør legges ut en liste over hedersbevisninger utdelt i Salten skyttersamlag.
Henning har sørget for ajourførte lister. Hege har mottatt disse. Lars vurderer
hvordan dette skal presenteres på nettsida, og publiserer.
-Ombudsmøtet får eget punkt i menyen. Her publiseres innkalling, referat og evt.
annen info.
-Oppdatere styret.
-Hege og Thomas får tilgang til å publisere på siden.
-«Gammel side» bytter navn til «Historikk» e.l.
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Årshjul for samlaget
IT-Kontakt: Legger ut det han mottar, men lagene bør bli flinkere til å sende
resultater og evt annet som kan legges ut. Info sendes lagene.
SR: Henning tar seg fortsatt av medaljer og vandrepremier. Thomas skaffer seg
oversikt over hva som trengs av gjenstandspremier, og skaffer disse. Vinnerpremier,
deltakerpremier. Thomas sender ut nødvendig info til arrangører.
AN: Henning og Hege. Oppdaterte statutter kommer ut på samlagssida.
Samlagsstevne: Henning og Hege.
Premieutdelinger finner sted på følgende arrangementer:
SR: SR finale.
SM 15m: Vårmønstring
SM Felt: Vårmønstring
SM Bane: SM Bane

Rana/Salten:
Kontakt med Rana. Henning og Hege.
-Søknad om støtte til fylket: Ungdomsutvalget.
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Eventuelt
-Kurs i å arrangere stevner?
Lars har tidligere bistått lag som mangler erfaring på dette.
-Kurs i bruk av mitt dfs?
Ikke stort behov. De som trenger hjelp oppfordres til å kontakte samlaget for bistand.
DFS dekker reise for den som evt. reiser for å hjelpe lag med dette. Se reisestøtte på
dfs.no.
-Konstituering på ombudsmøtet. Kommentar om at det gikk litt fort i svingene på
årets ombudsmøte. Det var oppgitt feil antall stemmeberettigede. 21/19. I år var alle
vedtak enstemmige, men dette bør gjøres grundigere i årene som kommer.

Bodø 7/12-2019
Referent
Thomas Sørfjord

