
   
   
   
   

       

 
 

REFERAT 
 
 
 
 
Salten skyttersamlag avholdt styremøte 14. november 2006, 
 kl:1800 på Fauske Hotell. 
 
Tilstede: 
 Håkon M. Kvarsnes, Arnfinn Johansen, Ketil Hansen,    
Tor Røst, ungdomsleder Monica Eriksen, utdanningsleder Sigbjørn Skogsholm og 
Knut – Olav Kristensen. 
 
Forfall:  Lars Fossum 
 
Sak 1.  Referat fra forrige styremøte. 
  Referat godkjent. 
 

 
Sak 2.  Budsjett – regnskap 2006. 
  Kasserer orienterte. 
  Foreløpig regnskap for 2006: 

• Pr i dag har samlaget en likviditet på ca  kr 119.000,- i 
aktiva. 

• Årets underskudd kommer på ca kr 7500,- mot budsjettert 
ca  kr 9000,- 

 
Sak 3.  Budsjett for 2007. 
  Forslaget har en ramme på kr 54780,- og balanserer med et totalt  
  underskudd på kr 5520,-  
 
Sak 4.  Terminlisten 2007. 
  Styret stiller sag bak framlagt forslag der det blir et par   
  arrangørforandringer. 
  Misvær/Viken arrangerer samlagsstevnet i felt istedenfor Sulitjelma. 
  Gildeskål arrangerer avslutningsstevnet i feltkarusellen 
   ”Salten Rundt” i stedet for Misvær/Viken. 
 
 
Sak 5.  Kurs/samlinger 2007. 
  Utdanningskontakten orienterte. Den oppsatte feltsamlingen i  
  januar i Gildeskål og banesamlingen i Bodø i april, går etter planen. 
  Begge samlinger er for Rek/Er/Jr. 

 
 



   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
Sak 6.  Innkomne saker til ombudsmøtet. 
  - kjente eller ukjente avstander på felten: 

Innstilling: 
Styret går inn for kjente avstander. 
- Ett eller to knehold på felten: 
Innstilling: 
Styret støtter Alf Tobiassen sitt forslag. 
I tillegg stiller styret arrangerende lag fritt å arrangere etter 
hvordan værforholdene er. 
Kanskje bare liggende i  ekstreme tilfeller. 
 

 
Eventuelt: Forslag fra styret:  

 De 7 bronsemedaljene som brukes til premiering på 
feltkarusellen, tas bort.  

 Kontingenten fra lagene til samlaget økes med kr 0,25 pr. 
skytter. 

 Innskudd  2007: Styret går innfor å øke innskuddene. Dette 
gjøres for å styrke balansen i budsjettet. 

Leder utarbeider forslag som legges frem på ombudsmøtet. 
 
- Leder refererte brev fra Alf og Åse Tobiassen der han ”takker 
for seg”. 
 
Leder refererte fra Vest-Finnmark sitt program i forbindelse med 
ombudsmøte. 

 
  
Møtet hevet: kl 2050 
 
 
 
Ketil Hansen      Håkon M. Kvarsnes 
       Ref. 


