
 

 SALTEN SKYTTERSAMLAG  
                                                 
Referat fra styremøte torsdag 3. september 2020  
 
Sted: Teams  web møte 
 
Til stede: Hege Kristin Aune Jørgensen, Thomas Sørfjord, Svein Andreassen, Magnus Skyrud Jensen, 
Henning Ivarrud, Anders Jakobsen 
 
Forfall:, Ida Kristiansen, Kristian Hansen, Jim Aronsen og Kjell Sahl 
 
SAKSLISTE  

Sak 27/ 20: Godkjenning av referat fra møte 20 juni 2020. 

Referat godkjent, ingen kommentarer.  
 

Sak 28/ 20: Orientering fra Krets ting Nord Norges skytterkrets 2020 
Hege orienterte fra kretstinget. Viser til referat fra krets ting for mer informasjon. 
 

Sak 29/ 30: Skyttertinget 2020 

https://www.dfs.no/globalassets/documents/skytterkontoret/protokoller_rapporter/skyttertinget/2

020/skyttertingsdokument-2020-nett.pdf 

Saker som ble diskutert på styremøtet var. 
4. Teknisk sportslig utvalg. Skal DFSU og feltutvalget legges ned? Hege følger opp. 
 
5. Instruks for  valgkomite 
 
7. Skytterting annet hver år. 
 
8. Nå skal samlag  rapportere om de selger ammunisjon, noe kun ett samlag i Norge gjør. Det betyr 

altså at alle Samlagsledere nå må fylle inn nye skjema og sende DFS.  

9. Sentral medlemskontingent. Er en frykt for at man skal miste medlemmer. Spesielt jegere osv. Det 

er også en frykt for at man skal miste statlige midler. Styret går imot en slik ordning.  

11. Forskyvning av LS 2021. Er vanskelig å se for seg at LS kan arrangeres til neste år slik status er i 

dag. Vi kan bare følge med Elverum og DFS sentral hva dem mener. 

12. Stang og felthurtig innføring for eldre rekrutt. Styret stiller seg positivt til dette. 
 

13. Innendørs nasjonalt 15 m stevne er foreslått å ha tittelen NM 15 m og være 
selvfinansierende. 
 
14. Aktivitet og langtidsplan. Tas opp ved senere møte. 
 
16. Salten vil stemme på sittende representant, Torben Knutsen, for Nord Norge i Norges 

skytterstyre.  

 

https://www.dfs.no/globalassets/documents/skytterkontoret/protokoller_rapporter/skyttertinget/2020/skyttertingsdokument-2020-nett.pdf
https://www.dfs.no/globalassets/documents/skytterkontoret/protokoller_rapporter/skyttertinget/2020/skyttertingsdokument-2020-nett.pdf
https://www.dfs.no/globalassets/documents/skytterkontoret/protokoller_rapporter/skyttertinget/2020/skyttertingsdokument-2020-nett.pdf
https://www.dfs.no/globalassets/documents/skytterkontoret/protokoller_rapporter/skyttertinget/2020/skyttertingsdokument-2020-nett.pdf


 

Sak 29/ 20: Terminliste 2021 

Thomas setter opp forslag. 
KM felt er satt til 11 april 21 og er satt til Rana 
KM innendørs 15 meter er satt til helgen 26-28 februar. Salten er arrangør. Det skal høres om Bodø-
østre kan ta arrangementet.  
Ifht avvikling av Organisasjonsmedaljen ga ikke tre arrangørlag større oppslutting om skytingen. I 
2021 vil styret i terminlisten fastsette en dato for gjennomføring av Organisasjonsmedaljen – og 
skyting kan gjennomføres på denne dato ved alle skytterlags baner i Samlaget. 
 
 

Sak 30/ 20: Ungdomsarbeidet i samlaget 

Kjell kunne ikke delta på grunn av tekniske problemer. 
Flere lag ser stort frafall på ungdom.  
Vi forsøker å gjennomføre ny ungdomssamling i oktober/november. Var en suksess i 2019. 
 

Sak 31/ 20: Ombudsmøtet 2020 
Ombudsmøtet arrangeres 21 november 2020 kl 11:00 . Valgkomite er Bodø-østre, Saltstraumen og 
med Saltdal som leder. Varsel sendes 8 uker før. 
Svein Andreassen hører med Bodø østre om lån av skytterhuset på Bestemorenga. Og bevertning.  
 

Sak 32 /20: Salten skyttersamlags utmerkelser og premiering 

 
Det ble diskutert om personer som har fått samlagets fortjenstmedalje burde bli husket på ved 
senere spesielle faser i livet. 
Henning sender oversikt over hvem som har mottatt fortjenstmedaljen siden dens opprinnelse i 
1957. Slik at Lars Fossum kan legge dette ut på vår hjemmeside. Styret har vedtatt å legge dette ut. 
Flere vandrepokaler er gått ut. Skal disse erstattes ? Dette gjelder blant ett krus som gikk på 10-
skudden SM bane .   
 

Sak 33/ 20 Salten skyttersamlag; diskusjonssak 

Hjemme LS. 
Kunne fått mer fokus om man kunne sende en representant fra hvert samlag til skytterenes 
mestermøte. Ellers greit oppmøte i Salten. Ett bra tiltak disse tider. 
 
Salten rundt.  
En godt gjennomført karusell og bør videreføres. Det kan ses på om man kan skyte noe av dette på 
sommeren. 
 
Sovende lag 
Samlaget hjelper til om noen trenger bistand til oppstart.  
Alle lag er kontaktet av samlagets skytebanekontakt og har fått påminnelse om at de skal levere 
rapport på baneinspeksjon og registrere det i DFS sin lagsportal.  
Henning hadde lyst å ta kontakt med enkelte lag for å høre status om han fikk tid. 
 
 
 
 



Sak 34/ 20: Status økonomi 

Samlaget har god økonomi. 
På grunn av mindre aktivitet og samlinger har vi pr dags dato 191 179,- kroner. 
Regnskapet avsluttes 30/9-20 
 

Sak 35/ 20: AN skytingen 2020 

AN finalen er 12 september kl 11 
AN-TV er blitt spurt om å dekke arrangementet. Freddy skulle ta dette opp hos AN. 
Thomas har fått tak i premier hos Alva. 
Avtalen med AN går ut i år og må fornyes for 2021.  
Vandrepokaler må sjekkes opp om dem går ut og evt fornyes.  
 

Sak 36/ 20: Eventuelt.  

Rana/Salten stevnet 
Liten deltagelse. Ble lagt frem forslag om å involvere Vefsn syttersamlag. Hege tar kontakt med Rana 
skyttersamlag og hører deres synspunkter for å involvere Vefsn. 
 
 
Bodø 08 /09-2020  
Referent: Anders Heiberg Jakobsen 


