
 

SALTEN SKYTTERSAMLAG 

Referat fra styremøte torsdag 28. oktober 2021 

Sted:                   Ferda Finneid 18:00-21:00 

Til stede:  Raymond Eliassen, Lars Fossum, Thomas Sørfjord, Inger Johanne Haabet, Pia Kosmo, 

Henning Ivarrud, Kristian Hansen. 

Forfall:                Glenn- Ove Aaseli 

 

 

SAKSLISTE 

Sak 22/21. Godkjenning av referat fra forrige møte. 

Møtet er langt tilbake i tid. 

Ved neste møte går man gjennom referat for å forsikre seg om at saker er fulgt opp. 

 

Sak 23/21. Terminliste 2022: 

NC runde 2 blir Mosjøen, Røvassdal og Saltdal. Saltdal arrangerer også FH. 

Spørsmål: få samlinger inn i terminlista? Bane, 15m, feltdisipliner. Utdanningskontakt ser på dette.   

Thomas reviderer terminlista etter høringsfristen går ut 14/11, og prøver å imøtekomme ønskene. 

Terminlista må deretter (med høringsuttalelser vedlagt) godkjennes av styret.  

 

Sak 24/21.  Forberedelse til og gjennomføring av ombudsmøte den 20. November 

m/ansvarsfordeling. 

 

Sted: Fauske Hotell.  

Kl: 11:00 

Møterom fra 10:00, ca 30 pers. Lunsj kl 13:00. Spør hotellet om råd til valg av servering.  

Hefte med årsmelding, sakspapirer o.l. skal i utgangspunktet være sendt lagene innen 6/11. 

-Skjema for kjøregodtgjørelse.  

-Liste fullmakter.  

-Valg av ombud til å underskrive protokoll. 

-Forslag på møteleder og referent. Hhv. Raymond og Thomas. 

 

Rapporter mm. sendes til samlagets mail for å sammenfattes til ferdig dokument. Dette gjøres 

snarest.   

  

 

Sak 25/21 Saksliste til ombudsmøte med nærmere gjennomgang: 

Generell diskusjon og gjennomgang av saksliste. 

 

3) Regnskap 

Gjennomgang regnskap. Styret sier seg tilfreds med regnskapet for perioden 1/10-20 til 30/9-21, og 

vil tilrå for ombudsmøtet å godkjenne dette. 

 

 

4) Orienteringer: 



 

-Terminliste legges ved. 

Inviteres: 

-Leder i hovedkomiteen LS2022. Raymond tar kontakt. 

-HV14. Henning tar kontakt. 

-Representant fra Norges skytterstyre. Raymond tar kontakt. 

-DFSU. Raymond tar kontakt. 

-Rana/Salten. Egen sak. Tas under innkomne saker.  

-Samlagets arkiv v/Henning.  

 

6) Saker til behandling: 

 

Fra styret: 

 

-Innskudd på åpne stevner. Styret foreslår å videreføre dagens satser, og oppfordrer lagene til å 

oppdatere seg på dette ref. vedtak fra ombudsmøtet 2020. Lars legger ut info på samlagets webside 

under statutter. 

 

-Rana/Salten. Hvor går veien videre?  

Rana orienteres om at vi tar denne diskusjonen, slik at de har mulighet til å gjøre det samme. 

Formålet er å undersøke om ombudsmøtet ønsker endring i gjennomføring av stevnet / statutter. 

 

7) Valg på skytterting og kretsting 

Orientering. 

Samlaget ønsker å støtte Torfinn Johnsen fra Vesterålen som nordnorges vararepresentant i 

skytterstyret. 

 

8) Budsjett: 

Endring: 

Tilskudd til samlinger: 30.000kr.  

Kostnader til samlinger: 30.000kr. 

 

Her tas det høyde for å få tilskudd til samlinger. 

 

Reisestøtte til skyteinstruktørkurs 1 og 2: 

Bruk egenkapital 10.000kr. 

Reisestøtte: 10.000kr. 

 

Dette meddeles kasserer. 

 

Sak 26/21 Samlagets stipend 

Oppdaterte statutter legges ved sakspapirer på ombudsmøtet. 

 

Sak 27/21 Stevneinnskudd; åpne stevner og SM 

Se sak 25/21 pkt. 6. 

 

Sak 28/21 Valg på Skyttertinget og Kretstinget 22. 

Se sak 25/21 pkt. 7. 

 



 

Sak 29/21 Rana-Salten. Erfaringer eventuelt endring av statutter. 

Se sak 25/21 pkt. 6. 

 

 

Sak 30/21 Eventuelt 

 

Kasserer:  

Kasserer antas av styret. Styret må rette forespørsel til Einar Jensen for å forsikre oss om at han tar 

ett år til, noe han tidligere har gitt uttrykk for. 

 

Hedersbevisninger: 

Styret har søkt om DFS Skjold til tre skytterlag i Salten.    

 

Protokoller: 

Styret må følge opp hvordan to eldre protokoller skal sikres/oppbevares. Dette gjelder protokoller 

for SM Bane og Den norske skyttermedalje. Digitalisering samt oppbevaring av original i safe e.l. er 

foreslått. 

 

Godtgjørelse til styret: 

Styret vil be valgkomiteen om å vurdere satsene for godtgjørelse til styrets medlemmer jfr. vedtak 

under sak 8 på ombudsmøtet 2017. 

 

 

 

 

 

Fauske 28/10-2021 

Referent  

Thomas Sørfjord 

 

 




