
 

SALTEN SKYTTERSAMLAG 

Referat fra styremøte torsdag 20. februar 2020 

Sted:                   Ferda, Fauske 

Til stede:  Hege Kristin Aune Jørgensen, Lars Fossum, Kjell Sahl, Tor Robert Johansen, Svein 

Andreassen, Magnus Skyrud Jensen, Kristian Hansen, Jim Aronsen 

Forfall:  Henning Ivarrud, Anders Jakobsen, Ida Kristiansen 

                            Thomas Sørfjord 

 

SAKSLISTE 

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra møte 5. desember 2020 

  Referat godkjent, ingen kommentarer. 

 

Sak 02/20 Valg på skyttertinget 2020 

Valgkomiteen venter på innspill fra samlagene. 

Åse G. Strand og Raymond Eliassen har sagt ja og ønsker å stille for Nord Norge i hhv 

kontrollkomiteen og DFS feltutvalg.  

Ida Kristiansen ønsker ikke gjenvalg i DFSU. 

Videre foreslås Svein G. Jakobsen til valgkomiteen og Henning Ivarrud som vara. 

Det ble videre diskutert å gå en ny runde angående gjenvalg av Ida, samt muligheten 

for at Ingeborg Aune Jørgensen kunne stille seg positiv til dette ble diskutert. Hege 

følger opp disse. 

Salten støtter gjenvalg av Torben som Nord-Norges representant i skytterstyret i DFS.  

 

 

 

Sak 03/20 Uttaksskyting for senior, veteraner og ungdom til Samlagsskyting på NNM og LS 

Uttaksmåten med amerikansk uttak videreføres for senior og ungdom. AN5 og 

samlagsstevne ble diskutert som mulige datoer for gjennomføringen. 

Det besluttes at uttaksskytingen legges til AN5 i Valnesfjord. Uttaksskytingen starter 

klokken 10.00 lørdag 20 juni.  

Skytingen skal gjennomføres med tre x 10- skudd grunnlag. Det skal rangeres før siste 

10- skudd og ved poenglikhet gjelder 10’er regelen kun for siste serie. Hege lager 

invitasjon for uttaksskytingen.  

 

Styret v/ Svein Andreassen er ansvarlig for uttak av veteraner for samlagsskyting 

under NNM og LS.  

Ungdomsutvalget v/Kjell, Truls og Ida følger ekstra opp rundt ungdomslaget.  

 

 

Sak 04/20 Ny hjemmeside 

Lars har laget en ny nettside for samlaget. 

Denne fremstår langt mer oversiktlig en den gamle siden til Salten. Nettsiden er også 

tilpasset bruk på mobil og iPad. 

Lars publiserer tidligere årsmeldinger med underliggende rapporter på den nye siden.  



 

 

 

 

Sak 05/20 Ungdomsarbeidet i samlaget  

Generell orientering fra ungdomsleder. 

Det har blitt arbeidet mot en ungdomssamling i Sulis, men det er utfordringer med å 

finne instruktører til dette. Ungdomsutvalget har derfor besluttet å avlyse denne 

samlingen- og heller jobbe videre med banesamling på Bestemorenga, evt i Lakså. 

Ungdomsleder tar saken videre.  

Det registreres god påmelding av NU i Saltstraumen.  

  

Sak 06/20 Terminlisten 

  Endringer diskutert. 

Lakså skytterlag ønsker å arrangere AN4 søndag 07. juni. Dette for å gi skytterne 

bedre vilkår for   å delta både på AN3 og AN4 denne helga. Det vil også bli satt opp 

lag lørdag 06. juni for skytterne som ønsker å skyte da. 

Styret støtter forslaget.  

 

 

Sak 07/20 Saker til orientering 

 

- Samlaget har p.t 165 000 kroner på konto, og en ubetalt regning; abonnement på 

Norsk skyttertidende. 

- Thomas har ordnet med gjenstandspremieringen til Salten Rundt. 

- Fjordbotn skytterlag har fått brev fra DFS sentralt om at deres medlemmer ikke 

kan delta på stevner og at de ikke kan arrangere jegerprøve grunnet manglende 

innsendt årsrapport. 

- Kjell orienterte ytterligere om ungdomsarbeidet i Meløy- skyting for mestring. 
Meløy skytterlag har hatt tilbud til elever med spesielle behov i samarbeide med 
skolene, og dette har vært en suksess. Anbefaler andre lag å ta kontakt for å få til 
samarbeide med skolene. 

Sak 08/20 Eventuelt: 

- Gavepremie fra Salten skyttersamlag til Nord Norsk mesterskap i 2020: 750 
kroner, enstemmig vedtatt i styret 

- Gavepremie fra Salten skyttersamlag til Landsskytterstevnet: 750 kroner, 
enstemmig vedtatt i styremøtet. 

- Innspill fra Henning: Vandretrofe i klasse 3-5 ved Rana Salten: Leder tar dette opp 
med Ranas samlagsleder. 

- Innspill fra Henning om vedtaksprotokoller- dette tas på neste styremøte. 
- Spørsmål om videresending av e-poster som kommer inn på samlagets e-post 

adresse; styremedlemmene på møtet ønsket kun videresendt e-poster der leder 
ser at det tas inn som styresak. 

 

Bodø 25/02-2020 

Referent:  Magnus Skyrud Jensen 


