
 

SALTEN SKYTTERSAMLAG 

Referat fra styremøte torsdag 22. april 2021 

Sted:                   Ferda Finneid 

Til stede:  Raymond Eliassen, Lars Fossum, Thomas Sørfjord, Inger Johanne Haabet, Glenn Ove 

Aaseli, Henning Ivarrud, Kristian Hansen, Einar Jensen.  

 

 

SAKSLISTE 

Sak 11/21. Godkjenning av saksliste: 

Skal vara møte på styremøte? Fornuftig å ikke møtes flere enn nødvendig akkurat nå. Senere kan det 

diskuteres om vara skal innkalles.  

Saksliste godkjent. 

Sak 12/21. Godkjenning av referat fra forrige møte: 

Fornuftig å ta en gjennomgang av referatet. 

Referat godkjent.  

Sak 13/21. Orienteringer: 

Orientering fra Leder. NNM blir arrangert på 3-4 forskjellige arenaer. For å kunne arrangere måtte 

det løses på den måten. 

Skulle gjerne vært i gang med aktivitet, men korona setter enn så lenge en stopper for dette. 

Kommunale regler må også hensyntas.  

Ungdomsleder og utdanningskontakt har deltatt på kurs for nye tillitsvalgte.   

Ungdomsleder har sendt ut info til skytterlagene og spørsmål om å få arrangert stevner for ungdom. 

Saltstraumen og Saltdal planlegger å arrangere så snart baner og vei er klar. Tar opp dialogen med 

BØS. 

Salten har så langt vært flinke til å holde aktiviteten i gang når dette har vært mulig innenfor til en 

hver tid gjeldende restriksjoner. 

Ungdomsutvalget hadde planlagt samling med samlagsinstruktører denne uka, men den måtte 

selvfølgelig avlyses. Vi får komme tilbake til samlinger når dette lar seg gjennomføre.  

Utdanningskontakt – langtidsplan. Skytterlagene er i fokus, med hovedmål på økt rekruttering og 

aktivitet. Samlagenes oppgave er å hjelpe skytterlagene til å oppnå dette. Få frem flere instruktører 

og tillitsvalgte. Nye bidragsordninger. Bredde. Samling for voksne.  

DFS har vært flinke til å informere. Kommer dette frem til skytterlagene? Sosiale medier, mail? 

Hvordan informere? 

Mange punkter som må følges opp av samlaget.  

 

 

 



 

 

 

Utdanningskontakt utarbeider infoskriv til lagene. Resten av samlagsstyret ser gjennom og kommer 

med evt. innspill før utsending. Noen av disse tilbudene bør komme inn i terminliste og evt. årshjul.  

Hvordan har den siste tiden vært for ditt lag? Orientering.  Leder forteller om stor aktivitet i Saltdal. 

22 rekrutteringsskyttere på trening. God erfaring med 220-230-240-merker. Bra aktivitet også i 

Saltstraumen. Begge håper å få noen av disse med på stevner i Salten.   

Lag med oppblomstring. Tilby hjelp? Enkelte samlinger/opplæring kan gi samlaget tilskudd fra DFS. 

Kartlegge behov og tilby hjelp.  

Økonomi Ungdomsleder. Må dokumentere utgifter for å få ut tilskudd fra samfunnsløftet. Hva har vi 

brukt, og hvor mye står igjen? 

Kasserer trenger permen med regnskap.  

Samlagets gamle arkiv er nå i all hovedsak overlevert Arkiv Nordland, og der vil dokumentene etter 

hvert bli å finne i digital form. 

Etter flere initiativ fikk Henning ved juletider 2020 fornyet samarbeidsavtalen med Avisa Nordland. 

Avtalen gjelder for 2021 og 2022 

Misvær skytterlag. Laget har i møte 12. Februar besluttet å legge ned laget. Skytterkontoret er 
orientert og vi venter på tilbakemelding derfra. 

 

Sak 14/21. Terminliste 2021: 

Vanskelig å utarbeide terminliste nå. Viktige arrangement bør prioriteres. Så snart det ligger til rette 

for dette utarbeider Thomas forslag til terminliste. Deretter drøftes forslaget i Teams-møte. 

 

 

Sak 15/21. Årsplan 2021: 

Leder har laget skisse med fordeling av oppgaver til styremedlemmene. Skissen ble diskutert uten 
realitetsbehandling. 

Diskusjon om årshjul……. 

Ang AN-avtalen må styret og arrangører av stevner huske på sirkulasjon av banner foruten å invitere 
Avisa Nordland til stevner samt ivareta vertsansvar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 16/21. Økonomi: 

Orientering v/kasserer Einar Jensen. 

 

Under denne saken ble det nevnt en forsikring samlaget har for eiendeler på Bestemorenga 
(hovedsakelig premiesamling). 

Henning påtar seg oppgaven med å lage en spesifisert oversikt over premiesamlingen. 

 

Sak 17/21. Skyttertinget: 

 

Det foreligger 10 saker til behandling på Teams (etter at 2 runder ble tatt i 2020). 

Henning orienterte og ga uttrykk for en del personlige synspunkt: 

Bl.a. foreslås  

-          opprettet et teknisk-sportslig utvalg. Dette er et klart ledd i arbeidet med å flytte 
makt fra Skyttertinget til Skytterstyret og administrasjonen noe han umiddelbar ikke 
sluttet seg til 

-          Forslag om innføring av sentral medlemskontingent er en kontroversiell sak hvor det 
sannsynligvis kommer benkeforslag. Dette vil trolig være mere ”spiselig”. 

-          Forslag om stang og felthurtig for kl Eldre rekrutt. Tiltres. 

-          Valg. Generell informasjon om sannsynlige valgscenarier. 

 

 

 

Sak 18/21. «Sovende» lag: 

Som nevnt under sak 15, har lederen satt opp skisse med fordeling av oppgaver. Herunder inngår 
også en målrettet oppfølging hvor utestående fordringer inngår.  

Spesiell oppmerksomhet vil ellers styret vise: 

-          Røst 

-          Fjordbotn 

-          Kjerringøy 

-          Sandhornøy 

-          Misvær følges opp i den avsluttende nedleggingsprosessen. 



 

 

 

Sak 19/21. KM felt søndre krets:  

 

Fast arena v/Raymond. 

Forslag om Saltdal som fast arrangør av KM felt når dette arrangeres i Salten. 

Tas opp som sak på ombudsmøtet. 

 

Huske å ta arrangement som dette i betraktning når turnus for SM og andre rullerende arr. vedtas. 

I fjor slo dette uheldig ut når Saltdal fikk veldig mange større arr på samme år. 

 

Sak 20/21. Rana/Salten stevnet: 

Fast program? / Prøveordning v/Raymond. 

Diskusjon 

Vedtak: Leder følger opp overfor Rana skyttersamlag for om mulig å komme til en omforent ordning 

hvor arrangementet gjennomføres på en dag (gjerne allerede i år). 

                Deretter ajourføres gjeldende statutter . 

  

Sak 21/21 Evt. 

Arkivskap. Kastes? Gis bort? Ja.  

Samlaget har et dugleiksmerkefat i sølv. Verdi ca 2500kr. Samlaget selger dette. 

 

 

Fauske 22/4-2021 

Referent  

Thomas Sørfjord 

 

 




