
 

SALTEN SKYTTERSAMLAG 

Referat fra styremøte torsdag 15/10-2020 

Sted: Finneid 

Tilstede: Hege Aune Jørgensen, Kristian Hansen, Thomas Sørfjord, Lars Fossum, Jim Aronsen, 
Henning Ivarrud, Einar Jensen og Kjell Sahl. 
 
Forfall: Svein Andreassen, Magnus Skyrud Jensen, Tor Johansen, Anders Jakobsen. 
 
 
 
Saker: 
 
Sak 37/20: Godkjenning av referat fra møte 3/9-2020 

Referat ok. 

Sak 38/20: Økonomi 

Kasserer går gjennom regnskap.  

Utestående fordringer hos lagene (eldre årsavregninger og medaljeavgifter for i år) følges opp av 

kasserer i samarbeid med Henning. 

Innspill til budsjett 2021. 

Styret sier seg tilfreds med regnskapet, og dette samt budsjett for 2021 vil bli fremlagt ombudsmøtet 

for godkjenning. 

Einar Jensen har sagt seg villig til å fortsette som kasserer. Styret setter stor pris på dette. 

 

Sak 39/20: Dugleiksmerket og organisasjonsmedaljen, orienteringssak. 

Hege orienterer. Lagene som har arrangert skyting om dugleiksmerket er Lakså, BØS, Saltdal, 

Valnesfjord og Røsvik.  

Tips: Det ligger rapporteringsskjema på dfs.no. På  vk skytterlag – ajourhold merker kan også tidligere 

resultater registreres. Her vil rapporterte resultater følge skytterid.  

Org.med. ble i år arrangert som stevne av tre arrangører. Dette ga ikke ønsket effekt. Alle lag 

oppfordres til å arrangere kommende år 8/7. 

 

Sak 40/20: Terminliste 2021 

Innspill: 

Problemer med kapasitet i Ørneshallen når samlagsstevnet 15m er satt opp i terminlista.  

-Flyttes til 19-20/2-2021. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Innspill: 

Røsvik ber styret vurdere en annen løsning enn å ha Røsvikstevnet samme helg som stevne hos Lakså 

og S&O. 

-Røsvikstevnet flyttes en uke og arrangeres samme helg som Valnesfjordstevnet. 

  

Innspill: 

Lakså arrangerer åpent feltstevne 10/4.   

 

Sak 41/20: Ungdomsarbeidet i samlaget 

Ungdomsarbeidet går bra til tross for koronapandemien. Skytterlagene gjør en god jobb. Noen skyter 

enda ute, og mange er straks i gang innendørs.  

Ungdomsutvalget hadde nylig teamsmøte. Vi må komme i gang for å beholde ungdomsskytterne! 

Samling 5-6/12-2020. Anders jobber med å få tak i to instruktører. Oppfordrer til å arrangere stevner. 

Ørnes hadde nylig 15 skyttere på kveldsstevne. Saltstraumen, Saltdal og Lakså planlegger lignende 

stevner. Det er pr. i dag få koronarestriksjoner som begrenser trening for barn og ungdom. Stå på! 

        

Sak 42/20: Ombudsmøtet 2020 

21/11-2020 kl. 11:00 på Bestemorenga. Styret møter 10:30. 

Lån av hus, bevertning osv. ok. 

Lagene blir bedt om å på forhånd melde inn hvem som møter. 

Møteleder: Hege 

Referent: Thomas 

 

Forslag til endring i stevneinnskudd: Arrangementsavgift for sen/vet økes fra 80 til 100kr.  

For ungdom opprettholdes dagens sats. 

 

Div. avklaringer.   

Gjennomgang av årsmelding og saksliste. 

Små korreksjoner. 

 

Sak 43/20: Evaluering av styrets arbeid i 2020, og årshjul. 

Årshjulet kan fortsatt forbedres og oppdateres. En «huskeliste» som er bra å ha. 

Vurdere faste oppgaver for hvert enkelt styremedlem. Mye faller på leder. Nytt styre diskuterer dette 

etter ombudsmøtet.  

Ny nettside på plass etter kjempejobb av Lars. 



 

 

 

Sak 44/ 20: Eventuelt 

Nye sponsorer?  

Saltenposten har ikke bidratt til feltkarusellen i år. De har heller ikke besvart gjentatte henvendelser. 

Samlaget vil vurdere å skaffe nye sponsorer til f.eks. feltkarusellen.  

 

Henning slår et slag for Det frivillige skyttervesens årbok. Et viktig historisk dokument.  

Men, Årboka for 2019 mangler noen data for Salten (samlagsleder og samlagsmestere bane). 

Skytterkontoret er orientert, men det er lite å gjøre med nå. 

 

Diskusjon rundt saker på skyttertinget.  

 

Krus 10-skudd samlagsstevnet bane. Henning viser frem nytt krus som han foreslår settes opp.  

Vedtatt. 

 

Vandrepremier tatt til odel og eie deles ut på Ombudsmøtet.   

Henning har hatt kontakt med Rana skyttersamlag v/leder Svein Abelsen. Vår rapport fra årets R-S er 
tatt til etterretning og oppgjør etter fordeling av utgifter er anvist til betaling. Saken om et eventuelt 
Vefsn-Rana-Salten stevne følges opp over nyttår 

 

 

 
 
Referent   
Thomas Sørfjord 
 




