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Protokoll fra styremøte i Salten skyttersamlag 31. januar 2011 kl 18.00 på Flymuseet. 

 

Ketil Hansen, Jonny Ellingsen, Dagfinn Halvorsen, Lars Fossum, Åse G. Strand 

 

Forfall: Espen Kirkesæther, Harry Henriksen 

Ikke møtt: Bård Johan Furnes 

 

 

Saksliste. 

 

1-11 Årsmeldinger 2010 

 Mottatt fra 16 av 19 lag. Mangler Kjerringøy, Fjordbotn, Sulitjelma 

 

2-11 Seminar for nyvalgte 

 Går av stabelen på Gardermoen fk helg, Jonny Ellingsen reiser 

 

3-11 Valgkomite for 2011. (Tenk over gode og villige kandidater.) 

 Ombudsmøtet ga styret fullmakt til å finne valgkomité.  

Forslag: Siv Jansen (midtkretsen), Hanne Aasvik (nordkretsen), Mona 

Eliasdottir (midtkretsen). 

 

4-11 Valg på Skyttertinget 2011. 

Formann har sendt inn innspill på vegne av styret. Foreslår gjenvalg på 

samtlige (se vedlegg). 

 

5-11 Møte med Rana vedr. Rana-Salten. 

Leder har hatt kontakt med Siv Svartisdal i Rana, som har ansvaret på Rana-

sida. Medaljene for 2009 var feillevert, med agraff og band er korrekt. Br. 

Lohne har tilbudt seg å bytte. 

Det planlegges et møte med repr fra begge sider for å gå gjennom rutinene. 

Leder følger opp. 

 

6-11 Manglende premieoppgjør. 

Noen lag har vært sene med utbetaling av premieoppgjør, skal gjøres senest 30 

dager etter stevnet. Viktig at det etableres gode rutiner i alle lag. Etterlyser 

oppgjør fra Sandhornøy.  

 

7-11 Instruktørkurset i Sørkretsen. 

Dato ikke fastsatt, Bård J. Furnes har påtatt seg å gjennomføre siste del. Saken 

følges opp av Dagfinn, som avtaler med Bård eller Arnt Erik.  
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8-11 Gavepremier. 

 Vi gir til 500.- NNM, 500.- LS og 250.- NNM kretsfelt.  

 

9-11 Ansvarshavende for stevner der Samlaget er involvert. 

Vi må ha en ordning der en fra Samlaget er ansvarshavende. Ketil foreslår å ta 

ansvaret for premiebestilling dersom han kan fritas fra å møte på alle stevner. 

 

OK. Følgende gjelder: 

 

Samlgasstevne miniatyr:  Lars Fossum 

Samlagsstevne felt:   Lars Fossum 

Salten rundt:   Lars / Dagfinn 

NNM kretsfelt:   Espen.(Ketil sjekker med NN skytterkrets hvem 

som har ansvar for premieringen) 

HV-felten:    Espen 

Samlagsmesterskap bane: Ketil 

AN-skytinga, finalen:  Bård   

 

 

10-11 Startkontingent Salten Rundt. 

Første eller andre arrangør tar ansvaret for innsamling og oppgjør. Startkont. Kr 

150.- Ombudsmøtet har gitt styret fullmakt til å vurdere antall medaljer. Vi 

holder oss på gjeldende ordning, men bestiller uekte fra Lohne. 

 

11-11 Møteplan 2011. 

 31.1., 2.5., 26.2. (etter saml.stevnet), 5.9., 25.11 . 

 

12-11 Eventuelt. 

  

Skyttercamp-plass for samlagets medlemmer under LS. Samlaget må ta 

initiativ for å innhente anslag på behov for plasser, sende henvendelse til 

LS2011 innkvartering. 

 

Kretsmesterskap: Innspill fra Dagfinn om at samtlige kretser møtes til ett 

samlet mesterskap for at skyttere fra sør-og nordkretsene skal få delta sammen 

med flere. Tas opp på neste ombudsmøte. 

 

Referent: Åse G. Strand 


