
 

Salten skyttersamlag 
Referat styremøte torsdag 7/1-2021 

 

Sted:  Teams digitalt møte 

Til stede: Raymond Eliassen, Henning Ivarrud, Kristian Hansen, Glenn-Ove Aaseli, Thomas 

Sørfjord, Tonje Fredheim, Inger Johanne Haabet, Merethe Kimsås Ysland, Pia Kosmo 

og Lars Fossum. 

Forfall: Truls Hansen, Aud Sundsfjord og Jim Aronsen. 

SAKSLISTE:  

Sak 1/21 Konstituering 

Valg av sekretær: Lars Fossum. 

Sak 2/21 Fastsettelse av kommende møtedatoer 

Neste møte 25-26/2. Sted avhenger av Covid-19-situasjonen, og senere møtedatoer 

fastsettes da, fortrinnsvis første torsdag annen hver måned.  

Sak 3/21 Sentrale kurs, generell info fra DFS 

Det er utsettelser i kurs med fysisk oppmøte, men det er viktig at nyvalgte deltar på 

det som er praktisk mulig. Inger Johanne og Glenn-Ove er påmeldt kurs for nye 

tillitsvalgte. 

Sak 4/21  Covid-19 med dagens lover og regler. 

All lagsaktivitet utsettes til etter 18/1, men på samlagsnivå er utendørs 

aktivitet/feltskyting tillatt.  

Vi ber lagene være generelt påpasselige med smittevern. 

Sak 5/21 Oppdatering NST 

Oppdatering/fordeling av abonnement på Norsk Skyttertidende ble foretatt. Det blir 

de 3 obligatoriske vi uansett blir fakturert for og ett ekstra. Videresending av epost til 

samlaget ordnes nå til de i styret som ønsker det. 

Sak 6/21 Ungdomsutvalg/utdanningskontakt 

Disse får ansvar for å lage et opplegg for opplæring av de yngste skytterne. Fokus bør 

være på unge i startgropa for å få nivået opp til gamle høyder også med tanke på 

Landsskytterstevnet 2022. Det bør ses på muligheter for samlinger, kurs samt å finne 

ressurspersoner som instruktører og foredragsholdere. 

 

 

 



Sak7/21 Utestående fordringer 

Vi har utestående fordringer hos sovende skytterlag. Dette er en problematikk vi har 

hatt i svært mange år, og dette øker år for år. Denne saken tas nå opp i full bredde i 

neste fysiske møte i styret. 

Sak 8/21 Samlagsstevnet 15 m 

Det ble diskutert om samlagsstevnet innendørs kan arrangeres som 

hjemmebaneskyting. Ørnes skytterlag har foreslått dette dersom restriksjoner for 

smittevern blir strenge. Lars kan hjelpe Ørnes med teknisk oppsett. 

Sak 9/21 Avisa Nordland – Samarbeid/sponsor 

Det har vært vanskelig å få ansvarlige i avisen i tale, men Henning Ivarrud har for kort 

tid siden hatt møte med direktør Bjarne Holgersen i AN og fått svært positive 

tilbakemeldinger. Avtaleforslaget blir likelydende med tidligere avtale og utarbeides 

av Henning. Vi bør også få laget et opplegg der vi viser at vi yter noe tilbake. 

Det ble også diskutert en eventuell avtale for Salten Rundt feltkarusell, og forslag 

mottas med takk. Dette blir nok for 2022 idet vi er noe sent ute for årets feltsesong. 

Sak 10/21 Innbetaling av midler til samlaget 

Kasserer var ikke til stede, så vi sjekker om MVA-kompensasjon og penger fra 

Samfunnsløftet Sparebank 1 har kommet på konto. Midlene fra Samfunnsløftet er 

etter sigende ikke på konto, og her må samlaget få noe mer dokumentasjon på plass. 

God kontakt med rette vedkommende i Sparebank 1 er viktig, og vi må også sjekke 

om fristen for oppfyllelsen av planene i søknaden kan forlenges. 

 

Valnesfjord 7/1-2021 

Lars Fossum 

Referent 

 


