
Protokoll fra ekstraordinært ombudsmøte for 
Salten skyttersamlag 2021. 

 
Møte ble avholdt på Teams lørdag 11. desember 2021. 

 
Alle skytterlag var invitert, kfr innkalling sendt pr e-mail den 26.11.21. 
 
Saksliste: 

 
1. Konstituering 
- Innkalling:  Godkjent 
-  Saksliste: Godkjent 
- Valg av ordstyrer: Raymond Eliassen valgt 
- Valg av referent: Bodø Østre valgt 
 
2. Opptelling av stemmeberettigede:  

Inkl styret var der 16 stemmeberettigede. 
Det foreligger ikke oppgave over hvilke skytterlag som lot seg 
representere. Fra styret møtte: Raymond Eliassen, Kristian Hansen, 
Lars Fossum, Henning Ivarrud, Inger Johanne Haabet. 
 

3. Valg. Salten skyttersamlag 2021, kfr utsatt sak 8 på det ordinære 
ombudsmøtet den 20. November 2021. 

 
I flg vedtak på det ordinære ombudsmøtet har Inge Korsmo, Bodø Østre, 
Raymond Eliassen, Saltdal og Thomas Sørfjord, Sørfjord og Omegn fungert som 
valgkomite frem til det ekstraordinære ombudsmøtet. De hadde som mandat å 
finne manglende kandidater til vervet som leder i styret samt leder i 
ungdomsutvalget, herunder om nødvendig gjøre rokkeringer i innstillingen fra 
den ordinære valgkomiteen. 
 
Med utgangspunkt i den refererte innstilling til Valg under sak 8 i det ordinære 
møtet samt supplement fra den ekstraordinære valgkomiteen, ble følgende 
valg gjennomført: 
 
Hovedstyre: 
Medlem: Elias J. Vollan   (for 2 år) enstemmig valgt  
Medlem: Kjell Sahl   (for 2 år) enstemmig valgt 
Medlem:  Raymond Eliassen  (1 år igjen) ikke på valg  
           



Medlem: Kristian Hansen  (1 år igjen) ikke på valg  
Medlem: Lars Fossum   (1 år igjen) ikke på valg  
 
Leder: Kjell Sahl   (for 1 år) enstemmig valgt  
 
Nestleder:  Kristian Hansen  (for 1 år) enstemmig valgt  
 
Vararepresentanter til styret: 
Tonje Fredheim – Jim Aronsen – Aud Sundsfjord  

(for 1 år) alle enstemmig gjenvalgt  
 
IT-kontakt: Lars Fossum   (for 2 år)  enstemmig gjenvalgt  
 
Ungdomsutvalg: 
Medlem: Truls Hansen   (for 2 år)  enstemmig gjenvalgt   
Medlem: Merethe Kimsås Ysland (1 år igjen) ikke på valg   
Medlem Glenn-Ove Aaseli ønsker å trekke seg etter 1 år, noe ombudsmøtet tar 
til etterretning. 
Etter benkeforslag blir nytt medlem (for 1 år)  Pia Kosmo enstemmig valgt. 
 
Leder ungdomsutvalg: 
Ingen kandidater funnet.  
Det nye styret får i oppgave i finne medlem/leder av ungdomsutvalget. Det 
samme gjelder vararepresentant. 
 
Utdanningskontakt (styremedlem):  
Inger Johanne Haabet   (1 år igjen)  ikke på valg  
 
 Banekontakt: Thor Arne Tobiassen (2019-2022) ikke på valg 
 
Revisorer: 
Marit Westgård    (for 1 år) enstemmig gjenvalgt 
Håvard Vik     (for 1 år) enstemmig gjenvalgt 
 
 
 
Instruktører: 
Lars Andreas Nystad   (for 2 år) enstemmig gjenvalg 
Ståle Indregård    (1 år igjen) ikke på valg 
Ingen kandidat som 3. Instruktør. 



 
Feltutvalg: 
Thomas Sørfjord    (for 2 år) enstemmig gjenvalg;  

også som leder. 
Raymond Eliassen  (for 2 år) enstemmig gjenvalgt . 
 
Premieansvarlig: Se anførsel i valgkomiteens innstilling. 
 
Representanter til Skytterting og Kretsting: 
Styret får fullmakt til å utpeke den som skal representere. 
Som utgangspunkt deltar leder med nestleder som vara. 
 
Kasserer: Denne antas av styret, og inntil videre innehar Einar Magnus Jensen 
funksjonen. 
 
Valgkomite for 2022: 
  
 Ørnes   Bodø Østre (leder)  Sulitjelma  
  
 
Referenter: 
                     Inge Korsmo   Henning Ivarrud 
 
           


