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Protokoll fra ombudsmøte for  
Salten Skyttersamlag 2021  

  

Fauske Hotell lørdag 20. november.  
  

  

Til stede: Totalt 26 personer. 23 Ombud, derav 5 styremedlemmer. Videre møtte ett styremedlem, 

utdanningskontakt og banekontakt. 

  

Styret var representert ved: Raymond Eliassen, Henning Ivarrud, Thomas Sørfjord, Kristian Hansen, 

Glenn-Ove Aaseli, Lars Fossum. 

  

Fremmøtte:   

 

Ombud: 

Bodø Østre:    

 

 

Inge Johan Korsmo, Mona Eliasdottir, Bjørnar Strand, Runar Myrland 

Pettersen, Jon Arild Strand.   

Lakså:      Kjetil Hansen, Kristian Hansen. 

Saltraumen:                     Glenn-Ove Aaseli. 

Saltdal:     Raymond Eliassen. 

Sulitjelma:     Pia Kosmo, Erik Hugås. 

Sørfjord & Omegn:   Ingvar Sørfjord, Thomas Sørfjord.  

Valnesfjord:    

Røsvik: 

Lars Fossum.   

Rune Åsbakk, Roar Åsbakk. 

Halsa: 

Sandhornøy:     

HV 14:                                   

Trygve Åsvang, Sandra Skjellstad, Rene Ringøy. 

Elias J Vollan, Håvard Henriksen, Jarle Løvland.  

Jan Peter Ysland. 

 

Øvrige:                            

Styremedlem:                  Henning Ivarrud. 

Utdanningskontakt:        Inger Johanne Haabet.  

Banekontakt:                   Thor Arne Tobiassen. 

 

 

Sak 1:  Konstituering 

 

Leder ønsker velkommen 

  

Godkjenning av innkalling:              Godkjent  

Godkjenning av saksliste:              Godkjent  

Godkjenning av fullmakter:              Godkjent  

Valg av møteleder:               Raymond Eliassen                               Enstemmig valgt  

Valg av referent:      Thomas Sørfjord     Enstemmig valgt  

  

Valg til å underskrive protokollen:  Inge Korsmo og Elias J Vollan  Enstemmig valgt 
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Sak 2: Årsmelding 2021 Rapportering. 

  

Hovedmelding: 
 
Årsmeldingen ble fremlagt av Raymond Eliassen.  
 
Merknader: 
Bård Johan Furnes står som instruktør. Rett mann er Ståle Indregård. 
Kasserer heter Einar, ikke Erik. 
 
Røst har kontaktet samlaget og lagt frem sine planer for fremtiden. Samlaget ser dette som svært 
positivt.   
 

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med de merknader som fremkommer. 

 

  

IT-Kontakt:                                                  Rapporten ble fremlagt av Lars Fossum 

 

Skytebanekontakt:                                    Rapporten ble fremlagt av Thor-Arne Tobiassen 

 

Ungdomsleder:                                           Rapporten ble fremlagt av Glenn-Ove Aaseli   

 

Utdanningskontakt:                                  Rapporten ble fremlagt av Inger Johanne Haabet 

 

Dugleiksmerket:                             Rapporten ble fremlagt av  Henning Ivarrud   

  

Den norske skyttermedalje:                    Rapporten ble fremlagt av Kjetil Hansen   

 

Orienterte også kort om Hennings medaljepremie.                              

   

  

Sak 3: Regnskap med revisjonsrapport og samlagets eiendeler.  

  

Kasserer Einar Jensen har meldt forfall. Henning leste opp og redegjorde for resultatregnskap og 

balanseregnskap. Raymond leste opp regnskapskommentarer og revisjonsrapport. 

 

Gjennomgang samlagets eiendeler. 

 

Kommentar:  

Følge opp fotogalleri?  

 

  

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.  
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Sak 4: Orienteringer  

 
Terminliste 2022 inkl. sted for ombudsmøte 
 
Raymond gikk gjennom terminliste.  

 
Kommentarer:  
-Oppfordring fra Raymond om å få opp deltakelsen.  
-Junkerdalsstevnet bytter navn til Saltdalsstevnet Felt. 
-Sandhornøy er tilbake på terminlista, denne gang med et feltstevne. En flott feltarena som bør 
besøkes! 
-Rana/Salten. Dårlig deltakelse på lagskyting. Arrangere på en dag?  *Sak 5.  
 
Ombudsmøtet godkjente terminlista uten merknader. 
  
LS 2022 
 
Thor Arne Tobiassen orienterte om arbeidet frem mot LS2022. 
 
-Oppfordrer lagene i Salten til å stille med så mange deltakere som mulig, det bør spesielt satses på 
ungdommen. Det jobbes med bedrifter som kan bidra til en større ungdomssatsning inn mot LS. 
Ungdom som kan være aktuell for samlagsskyting må støttes til å satse. Samlaget bør legge til rette 
for økt satsning i alle aldersgrupper.  
-Behov for bistand. Det vurderes ulike løsninger for å dekke behovene. Lag i Salten kan bidra. All 
hjelp er hjelp.      
-Fremhever godt samarbeid med HV, DFS og presidenten.  
-Utfordrende å få opp deltakelsen etter to år «i dvale». Dette er ikke noe arrangøren kan fikse alene. 
Her må både DFS sentralt, og alle landets skytterlag trå til! 
 
 
HV 14 
 
Jan Peter Ysland orienterte om tre saker. 
 
-Har fått oppdraget med å støtte DFS i gjennomføring av LS. De disponerer ca 350 mennesker til 
dette arbeidet. 
-Det foreligger kontraktsforslag for utleie av bane til HV.  
-Distriksråd.  
  
 
Samlagets arkiv/status 
 
Henning orienterte om arbeidet med samlagets arkiv. 
Alle vesentlige dokumenter er levert til Arkiv i Nordland. Digitalisering kommer. 
Protokoll fra 1924 til dags dato finnes. Om noen kommer over en protokoll fra årene 1907-1924 er 
samlaget svært interessert i denne.  
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Samlagets stipend – retningslinjer 
 

Henning orienterte om oppdaterte statutter for samlagets stipend. 

Stipendet kan nå tildeles lag, ikke enkeltpersoner.  

Årlig ramme: 10.000kr.  

 

 

Sak 5: Saker til behandling 

 
Fra styret 
 
Innskudd på åpne stevner og samlagsstevner i Salten  
 

Stevne Klasser Premieinnskudd Arr.avgift Sum 

 

Banestevner 

Voksne 

Ungdom/NV 

       70,- 

       50,- 

     100;- 

       50,-  

  170,- 

  100,- 

 

Feltstevner 

Voksne 

Ungdom/ NV 

       70,- 

       50,- 

     100,- 

       50,- 

  170,- 

  100,- 

 

Innendørs 

Voksne 

Ungdom/NV 

       70,- 

       50.- 

     100,- 

       50,-  

  170,- 

  100,- 

 

På Samlagsstevnene kommer en medaljeavgift i tillegg. Denne settes til kr 50,- for voksne og kr 

20,- for ungdom. 

På Styrets vandrepokal (Samlagsstevne bane) settes arr avgiften til kr 20,- 

På felthurtig og stangskyting (Samlagsstevne felt) settes arr.avgiften til kr 20,- på hver skyting. 

På feltkarusellen settes arr.avgift (til samlaget) til kr 150,- for voksne og kr 0,- for ungdom. 

Ungdom betaler ikke innskudd på stevnene i feltkarusellen. Det arrangerende lag sender faktura 

til samlaget på premieinnskudd og arrangementsavgift for deltagende ungdommer ihht tabellen 

over. 

 

 

Styret foreslår å beholde satsene uendret. 

 

 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

 

Rana-Salten stevnet. Status og eventuell endring av statutter. 

 

Ombudsmøtet gir styret fullmakt til arbeide videre med en eventuell modernisering av statuttene.  

Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med Rana Skyttersamlag. 

 

Vedtak: Forslaget vedtatt med flertall. 
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Til ombudsmøtet i Salten Skyttersamlag  

 

Vedlagt følger forslag om endring av regelverk knyttet til klasse nybegynner ung (NU) 

muligheter til deltakelse på landsdelskretsstevner og Landsskytterstevnet. 

Hvis forslaget støttes av et flertall på ombudsmøtet – ber jeg at forslaget oversendes til Norges 

skytterstyre senest 1.desember for behandling på Skyttertinget våren 2022. 

 

 

 

Forslag om at klassen nybegynner ung (NU) gjennomføres på bane for landsdelskretsstevner og 

Landsskytterstevnet, subsidiert som en prøveordning for år 2022 og 2023. 

 

Begrunnelse 

Covid 19 pandemien har medført frafall blant ungdom og manglende nyrekruttering av to årskull 

blant de yngste i Det frivillige Skyttervesen. Etter gjenåpning av Norge har det høsten 2021 vært stor 

aktivitet i organisasjonen knyttet skyteskoler og revitalisering av gode skytemiljøer. Brorparten av 

deltakerne i skyteskole fordeles i klassene NU og nybegynner voksen (NV). Gjeldende regelverk 

tillater ikke at NU kan delta på landsdelskretsstevner og Landsskytterstevnet. 

 

DFS er og skal være en breddeorganisasjon – i den sammenheng er det viktig at vi også inkluderer 

våre yngste i organisasjonens største idrettsarrangement. 

 

Mange av deltakerne i klasse NU har ikke tilgang til våpen. For å unngå forhold knyttet til 

våpenlovens «§18 Lån eller overlating av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon», plikter lokal 

arrangør å stille med våpen på standplass for gjennomføring av skyteøvelsen. Forslaget omfatter 

bare deltakelse på baneskyting. Av praktiske årsaker vil foreslåtte ordning ikke fungere på feltskyting 

hvor våpen må medtas videre på neste standplass.  

 

 
Med vennlig hilsen  
Thor-Arne Tobiassen 
Leder av LS2022 
 

 
 

 

 

Vedtak: Ombudsmøtet støtter forslaget, og samlaget sender dette videre til administrasjonen i DFS. 
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Sak 6: Valg på Skyttertinget og Kretstinget for Nord-Norge i 2022 

 

Informasjon – eventuelle innspill til valg – fullmakt til styret 

 

Raymond og Henning informerte om valg på skyttertinget og kretstinget, og oppfordret til å komme 

med innspill dersom man ser kandidater som kan foreslås til verv.  

 

Styret vil støtte Torfinn Johnsen som ny vara for Nord-Norges representant i skytterstyret, samt evt. 

kandidater til andre verv. 

 

Vedtak: Ombudsmøtet gir styret fullmakt til å fremsette forslag som beskrevet ovenfor. 

 

 

Sak 7: Budsjett 2022 (inkl. eventuell justering av godtgjørelser til styret/tillitsvalgte) 
 

Raymond orienterer. 

 

Vedtak: Budsjett enstemmig vedtatt  

 

 

 

Sak 8: Valg 

 

VALG SALTEN SKYTTERSAMLAG OMBUDSMØTE 2021. 

 

Valgkomiteens forslag: 

Hovedstyre:              

På valg:                  Thomas Sørfjord ( for 2 år )     

Forslag på ny:   Ingen forslag                       

På valg:               Henning Ivarrud  ( for 2 år )     

Forslag på ny:          Elias J . Vollan                   

Ikke på valg:  Kristian Hansen        

Ikke på valg:  Raymond Eliassen         

Ikke på valg:   Lars Fossum 

                   

Leder:   

På valg :  Raymond Eliassen ( for 1 år )        

Forslag på ny:  ingen  forslag               

 

Nestleder:  

På valg:               Thomas Sørfjord ( for 1 år )                                     

Forslag på ny:                 Kristian Hansen             
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Vararepresentanter:                                          

På valg:               Tonje Fredheim      ( for 1 år )       

Forslag på gjenvalg:  Tonje Fredheim   ( 1. vara )    

På valg:               Jim Aronsen     ( for 1 år )      

Forslag på gjenvalg:  Jim Aronsen    ( 2. vara )      

På valg:               Aud Sundsfjord                ( for 1 år )      

Forslag på gjenvalg:  Aud Sundsfjord    ( 3. vara )   

                  

IT-kontakt:  

På valg:               Lars Fossum  ( for 2 år )           

Forslag på gjenvalg: Lars Fossum                        

 

Ungdomsutvalg:           

På valg:               Glenn Ove Aaseli  ( for 2 år )  Trekker seg etter1år   

Forslag på ny:  Ingen forslag         

På valg:               Truls Hansen  ( for 2 år )      

Forslag på gjenvalg: Truls Hansen         

Ikke på valg:  Merethe Kimsås Ysland     

 

   

Leder ungdomsutvalg:          

På valg:              Glenn Ove Aaseli ( for 1 år )       

Forslag på ny:  Ingen forslag                     

 

Vararepresentant til ungdomsutvalget:        

PÅ valg:  Pia Kosmo  ( for 1 år )    

Forslag på gjenvalg: Pia Kosmo  

                  

Utdanningskontakt og styremedlem:  

PÅ valg:  Inger Johanne Haabet  ( for 1 år )      

Forslag på gjenvalg: Inger Johanne Haabet   

   

Banekontakt:            

Ikke på valg:  Thor Arne Tobiassen ( 2019 - 2022 )  

Revisorer: 

På valg:               Marit Westgård                 ( for 1 år )      

Forslag på gjenvalg: Marit Westgård        

På valg:               Håvard Vik   ( for 1 år )      

Forslag på gjenvalg: Håvard Vik  
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Instruktører:   

På valg:                Arnt Erik Aune                                ( for 2 år )    

Forslag på ny:                Ingen forslag         

På valg:                Lars Andreas Nystad                  ( for 2 år )     

Forslag på gjenvalg:   Lars Andreas Nystad        

Ikke på valg:   Ståle Indregård                      

 

Feltutvalg:  

PÅ valg:  Thomas Sørfjord ( for 2 år ) Leder    

Forslag på gjenvalg:   Thomas Sørfjord   leder     

På valg:                Raymond Eliassen ( for 2 år )     

Forslag på ny:   Runar Finvåg            

 

Henning Ivarrud har over tid ordnet mye med premier. Skulle det være ønskelig vil han vurdere å 

bistå i den sammenheng utenfor styret.                       

Representanter  til Skyttertinget og Kretsting for Nord – Norges skytterkrets: 

 

Forslag: Styret får fullmakt til å peke ut de som har anledning.      

Som utgangspunkt reiser leder med nestleder som vara.  

 

Kasserer: Einar Magnus Jensen er antatt av styre inntil videre.               

                

Valgkomite for 2022: 

Ørnes   Bodø Østre (leder)  Sulitjelma 

 

 

10 november 2021. 

For valgkomiteen:        Ingvar Sørfjord ( leder ) ,  Lars Fossum ,  Rune Åsbakk 

 

 

 

 

Vedtak:  

 

Valget utsettes til ekstraordinært ombudsmøte 11/12 kl. 11:00 

Inge Korsmo, Raymond Eliassen og Thomas Sørfjord fungerer som valgkomite frem til det 

ekstraordinære ombudsmøtet.  

Møtet gjennomføres på teams. Innkalling kommer. 
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Møtet hevet kl. 15:25 

 

 

 

Til å underskrive protokoll:  

  

 

  

  

__________________________________    __________________________________  

Inge Korsmo                                   Elias J Vollan            




