
 

SALTEN SKYTTERSAMLAG 

Referat fra styremøte lørdag 20/6 2020 

Sted: Nordvika 

Til stede: Hege Aune Jørgensen, Kristian Hansen, Thomas Sørfjord, Lars Fossum, Anders 
Heiberg Jakobsen, Ida Kristiansen, Jim Aronsen, Henning Ivarrud. 
 
Forfall: Kjell Sahl, Magnus Skyrud Jensen. 
 

Saker: 
 
Sak 18 /20: Godkjenning av referat fra møte 7 mai 2020.  

Referat ok. 

Referatet skal sendes ut til alle styremedlemmer senest tre dager etter møtet. Disse har så 

tre dager på å komme med kommentarer før referatet publiseres. Referent har ansvar for å 

sende dette ut til alle, og sende til Lars for publisering når det er klart.  Referatet sendes også 

til alle lag. 

Sak 19/20: Koronapandemien 

Vi har kommet raskt i gang. Smittevernet blir tatt på alvor av både arrangører og skyttere. 

Det er nå tillatt med 200 personer innom et stevne. Arrangør inngår ikke i disse 200. Det 

betyr at alle stevner i Salten kan gå som normalt. Samlagsstevnet kan skytes med 

avsluttende finale og lagskyting. Hege har dialog med arrangør. Dersom arrangører har 

spørsmål kan de rådføre seg med samlaget. Det er også tillatt med kafe, dog uten 

selvbetjening.  

Navnelister. Vær obs på lokale regler for hvor lenge disse skal, og kan oppbevares.  

Fortsatt 1m avstand.  

Endringer kan komme fortløpende. Viktig å holde seg oppdatert. 

 

Sak 20/ 20: Korrigering terminliste 

Stevne i Ørnes avlyst. Stevne i Sulis 20/6 måtte avlyses pga. snømengdene. Sulis foreslår å 

arrangere banestevne samme helg som SR4/Finale som er satt opp 15/8. 

Konklusjon: 

Samlaget støtter forslaget fra Sulitjelma skytterlag. Feltstevnet bør skytes først av hensyn til 

innskyting. Banestevnet kan så arrangeres søndag 16/8, evt. med noen lag lørdag dersom 

arrangør ser det som mulig. 

 

Lag som ønsker å arrangere på ledige tidspunkt kan ta kontakt med samlaget. 

 



 

 

 

Sak 21/ 20: Ungdomsarbeidet i samlaget 

Begynner å komme i gang etter koronapausen. Det jobbes med sponsor til prosjekt LS2022. 

Ungdomsutvalget ser på muligheten for å arrangere samling senere i sommer. Stevnehelga i 

Sulitjelma nevnes som aktuelt tidspunkt. Ungdomsutvalget jobber videre med dette.  

 

 

Sak 22/ 20: ARKIV og eiendeler  

Samlaget har to store arkivskap, en kasse med papirer, og noen bilder. Vi også har en rekke 

protokoller. De eldste blir arkivert. 

Det er enighet om at dette skal overleveres til Arkiv i Nordland. Men, skal det doneres eller 

deponeres? Henning informerer. Vi blir anbefalt å donere. Donering fremstår også som det 

beste alternativet etter å ha gått gjennom avtalene. Bevaringsverdige dokumenter blir 

oppbevart, det øvrige får vi tilbake. Dokumentene vil være tilgjengelig både hos arkivet og 

på sikt også digitalt. Dokumentene må sorteres, pakkes i esker og merkes før overlevering til 

arkivet.  

 

Vedtak: Vårt arkiv doneres til Arkiv i Nordland. 

 

Henning sorterer, pakker og merker. Anders bistår med bærehjelp, transport o.l. 

Henning signerer avtale med Arkiv i Nordland. 

         

Sak 23 /20: Abonnement Skyttertidene 

Hvert samlag skal ha tre abonnement på Norsk Skyttertidende. Pr. i dag har vi kun ett 

abonnement.  

Anders, Henning og Jim får samlagets abonnementer for 2020.  

Saken følges opp regelmessig på første møte etter ombudsmøtet 

Sak 24/20: Premiering.  

Gjennomgang av premier. Avtaler hvem som skaffer det vi mangler, bringer med premier, og 

deler ut. 

Premieutdelinger:  

SM 15m deles ut på SM Bane 

SM Bane deles ut på SM Bane  

SM Felt deles ut på SM Felt 

 

 

 



 

 

 

Sak 25/ 20 Kretsting Nord Norges skytterkrets 2020 

Vi vil foreslå en geografisk fordeling på ungdomskontakt og DFSU-representant. Dvs. at den 

ene kommer fra sørkretsen og den andre fra nordkretsen. Disse vil da kunne bistå 

hverandre.  

DFSU-reprsentanten som velges på Skyttertinget til høsten (for 2 år), vil sannsynligvis komme fra 

Troms. 

Forslag: Vi foreslår Ida som ungdomskontakt. Vi jobber med å finne kandidat som regional 

banekontakt.  

  

Sak 26/ 20: Eventuelt.  

De t-skjortene vi har deles ut på samlagsstevnet bane. Det hadde vært artig å fått til et 
gruppebilde? 
 
Coop kort. Hege mangler kode. Henning må sannsynligvis velge Hege som disponent og be 
om ny kode dersom ikke denne finnes. Undersøker dette. 
 
Neste møte: 3/9 kl. 18:00 på Ferda Finneid. 
 
Møteform. Medlemmer som er forhindret i å delta for eksempel på grunn av lang reise, 
dårlig vær etc. kan delta pr telefon. Mange synes videomøte fungerte bra. Det kan bli aktuelt 
å møtes på denne måten også senere. 
 
Spørsmål om satsningsområde kontroll av baner. Banekontakten jobber med dette. Lagene 
skal fylle ut årlig internkontroll og sende denne til banekontakt Thor Arne Tobiassen. Hege 
har dialog med Thor Arne. 
 
Dugleiksmerket. Styret må vurdere tiltak for økt deltakelse.  
Hege sender mail til lagene og oppfordrer til å arrangere dette.  
Samlaget har historikk om noen trenger dette. 
 
 
Referent   
Thomas Sørfjord 
 




