
 

SALTEN SKYTTERSAMLAG 

Referat fra styremøte torsdag 07. mai 2020 

Sted:                   Teams 

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

Svein Andreassen, Magnus Skyrud Jensen, Kristian Hansen, Henning Ivarrud, Anders 

Jakobsen 

Forfall:  Ida Kristiansen 

       

 

SAKSLISTE 

Sak 09/20 Godkjenning av referat fra møte 20. januar 2020 

  Referat godkjent, ingen kommentarer. 

 

Sak 10/20 Korona pandemien 

Gjennomgang av info fra Norges Skytterstyret. Fra 7 mai er det tillatt med arrangement 

med inntil 50 deltagere. Dette inkluderer samtlige mennesker tilstede. En meters avstand 

opprettholdes og folk skal fortsatt plasseres på annenhver skive. Kun åpne stevner 

innafor samlag er tillatt. Det skal ikke være cafè eller felles garderober. 

Samlaget pålegger alle stevnearrangører og opprette egne lag som er reservert veteran-

skyttere på 100m. 

Lagene må i tillegg påse å følge myndighetenes råd og tiltak for smittespredning. 

Det er vedtatt en ordning for kompensasjon på inntekt som er falt bort grunnet 

manglende deltakelse og avlysning av arrangement, eksempelvis kiosksalg. Her er det nok 

mulighet for skytterlag å få dekt et eventuelt inntektsfall som kan dokumenteres. 

. Det forventes at det fra 15. juni er det tillatt med offentlige arrangement med opptil 200 

personer- og da vil vi kunne arrangere stevner mer som vanlig.  

 

  

Sak 11/20 Ny terminliste 

  Forslag til ny terminliste var satt opp i forkant av dagens styremøte og sendt ut til alle  

  Lag. Det kom tilbakemelding fra Røsvik skytterlag om at de ikke var klar for å  

arrangere til oppsatt dato. Saltstraumen skytterlag holder på å sette opp elektroniske 

skiver og hadde behov for lengre tid. Saltdal, Sulis og Beiarn skytterlag ga var klar til å 

arrangere til oppsatt tid. Lakså skytterlag har utfordringer med snødekt vei opp til banen. 

 Etter diskusjon i styret ble innspill hensyntatt.  

NY terminliste enstemmig vedtatt i styret- legges ut på Samlagsside, Facebook og sendes 

ut til lagene.  

 

 

Sak 12/20 Samlagets hjemmeside 

  Ingen ytterligere tilbakemeldinger er kommet på hjemmesiden. Denne fungerer godt. 

  Lars ser på en ordning for et eget område for ungdommen på nettsiden. 

 

 

 

Sak 13/20 Ungdomsarbeid i samlaget 



 

Ingen nye samlinger er planlagt for ungdomssiden. Avventer koronasituasjonen før 

ytterligere tiltak om samlinger gjøres. 

Det er planlagt møter med større sponsorer som ser på en avtale rundt ungdomssatsing 

frem mot LS2022. Møter skulle vært avhooldt på Bestemorenga før korona slo til. 

Samtaler angående dette forventes gjenopptatt om kort tid. 

I forbindelse med levert søknad om ungdomssatsing til fylkeskommunen 13. januar har 

nå samlaget mottatt 12 000,-  

Egen representant frå ungdommmen inn i ungdomsutvalget ble diskutert. 

   

 

 

 

Sak 14/20 Arkiv og eiendeler 

Mye dokumentasjon og eiendeler tilhørende samlaget. 

Diskusjon rundt levering av disse til arkiv Nordland. 

Henning tar saken videre med Arkiv Nordland, går igjennom dagens dokumenter og ser 

hva som kan ha en historisk verdi. Hva som skal gjøres med dette tas videre til 

ombudsmøtet.  

 

 

 

Sak 15/20 Orienteringssaker 

  Tre personer fra Salten er foreslått til ulike verv i DFS:  

   

Åse Strand til kontrollutvalg 

  Raymond Eliassen til feltutvalget 

  Henning Ivarrud som vara for valgkomiteen.  

                            Samtidig er det gitt støtte til Torben Knutsen for å fortsette som Nord-Norges            

  medlem i skytterstyret. 

   

Det har vært styremøte i kretsen i Nord Norge; og det er kommet mail fra leder Arnulf 

Losvar. Styret har vedtatt en forskyvning av LDKS på samme måte som LS.  

Det betyr at LDKS 2021 går i Målselv, LDKS 2022arrangeres i Bø og LDKS 2023 er i Alta 

  Kretstinget vil gå som to videomøter.  

               Troms Skyttersamlag v/Eva Rubbås Risvik ønsker at samlagene i Nord skal gå sammen  

  om en felles tilbakemelding/spørsmålsstilling angående forskyvningen av LS til midt i 

  august. Flere begrunnelser med antall deltakere, økonomi, skolestart og rekruttering. 

  Ofoten har allerede støttet saken. 

 

Sak 16/ 20       Neste møte Torsdag 18 juni klokken 19.00, nytt videomøte  

 

Bodø 12/05-2020 

Referent  

Magnus Skyrud Jensen 


