
   
   
   
   

       

 
 

REFERAT 
 
 
Salten skyttersamlag avholdt styremøte 24.april kl:1800 på Fauske Hohell. 
 
Tilstede: Håkon M. Kvarsnes, Arnfinn Johansen, Ketil Hansen, Lars Fossum, 
     Monica Eriksen, Sigbjørn Skogsholm og Knut – Olav Kristensen. 
Fravær: Tor Røst. 
 
Sak 1.  Referat fra forrige styremøte. 
  Leder refererte. Ingen merknader til referatet. 
 
Sak 2.  Nytt fra DFS. 

- Stang og felthurtig på landsdelskretsstevner.  
- Stang og felthurtig bør inngå på disse stevnene. 
- Forslag om at klassesettingen følger skytteråret og ikke 

kalenderåret. 
- Innstilling. Gammel ordning opprettholdes. 

 
Sak 3.  Budsjett – regnskap 2006. 
  Kasserer orienterte. 

- Fra fylket  kr. 10000,- 
- Div.stevner  kr.   6000,- 
- Oppgradert vandrepremier etc. for ca kr. 10000,- 
- Revisorberetning for 2005 fremlagt og godkjent. 

Kasserer konkluderer med at vi ligger stort sett i rute i forhold til 
budsjett. 

 
Sak4.  Kontakt med Røst og Kjerringøy skytterlag. 

Tor har ikke hatt kontakt med Kjerringøy, Ketil har ikke fått kontakt 
med  
Ansgar Pedersen, den siste formann i Røst skytterlag. 
- Saken forfølges fortsatt! 

 
Sak 5.  HV-felten. 
  Ca 48 deltakere som er likt forrige år. 
 
Sak 6.  Samlagsstevnet i feltskyting. 
  Hva kan gjøres for å få opp deltakelsen? 50 deltakere i år! 

Etter en del diskusjon omkring denne viktige saken ble en enig om at 
det sendes ut høring til lagene for å gå tilbake til kjente avstander på 
samlagsstevnet og feltkausellen. 

 
Sak 7.  Kulturmidler fra Nordland fylke. 
  Samlaget har mottatt kr. 10000,- i støtte fra fylket. 



   
   
   
   

 
Sak 8.  Samling med A.G. Jeppesen 
  Lars orienterte. 

- flere trakk seg i siste liten 
- vellykket samling. 

 
Sak 9.  Møte med Rana skyttersamlag. 
  Arnfinn orienterte. 

- Vandrepokal i klasse 1 og rek/jr deles ut etter inneværende år. 
- Positivt møte 
- Innbydelse til stevnet skal også sendes til HV. 

  Referat fra møtet kommer senere! 
 
Sak 10. Utdanningskontakten. 

Utdanningskontakten har to hovedprinsipp 
- Lære å skyte 
- Heve rekrutteringen 
 
- engasjere foreldre 
- administrasjonskurs 
- instruktørkurs i sørkretsen og i nordkretsen 

  Utdanningskontakten sender ut orientering til alle lagene!  
 
Sak 11. Planlegging av samlinger/kurs 2007. 

- leder delte ut kalender hvor samlinger/kurs plottes inn. 
 

Sak 12. Samlagsskyttere – lagledere. 
  Skytterne bør7skal få beskjed 14.dager før og senest mandag 12.juni 
  før NNM. 
  Og mandag 12.juli før LS. 
 
Sak 13/14. Saltdal skytterlag 145 år. 
  Ytterstrand skytterlag 100 år 
  Gildeskål skytterlag 125 år 
  Samlaget bestiller diplom til lagene som har runde år! 
 
Sak 15. Skytingens Dag. 

Samlaget har søkt om kr. 3500,- som skal brukes til annonsering og 
gjennomføring av dagen.  
 

Sak 16. Andre saker. 
  Sponsor til samlaget. 

- Håkon tar kontakt med DNB. 
 
Utvelgelse av festkomité til samlagsjubilet. 
Håkon Kvarsnes, Knut- Olav Kristensen, Ketil Hansen og  
Sigbjørn Skogsholm 

 
Møtet hevet kl 2045 
 
Ketil Hansen      Håkon m. Kvarsnes 
       ref 


