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Protokoll fra styremøte i Salten skyttersamlag 14. januar 2013 kl 19.00 på Norsk 

Luftfartsmuseum. 

 

Delatkere: 

 

Bjørn Skoglund, Jonny Ellingsen, Dagfinn Halvorsen, Lars Fossum, Magne Drægni, 

Åse G. Strand 

 

Forfall: Therese Skoglund, Gøran Helgesen 

 

 

Saksliste. 

 

1-13 Protokoller 

 Protokoll fra styremøtet 24.11.12 forlå ikke til gjennomgang. 

 

 Protokoll fra ombudsmøtet 25.11.12: Intet særskilt til oppfølging. 

 

 

2-13 AN-skyting / sponsoravtale 

Bjørn & Magne har hatt møte med Jan Braastad i AN, med blant annet en 

gjennomgang av historikken bak avtalen og pokalskytingen. Fra vår side ble 

det lagt fram ønske om en sponsoravtalt ilen verdi av 12 – 15’ kroner årlig. Vi 

må legge fram forslag om hvilke motytelser vi kan gi, f.eks reklameplass på 

AN-stevner. Jan Braastad tar samlagets ønske med videre i organisasjonen i 

AN. 

 

Vedtak: Tas til orientering. Bjørn og Magne følger opp ift Avisa Nordland. 

 

3-13 Gjenvalg av Henning Ivarrud 

Henning har etter noe betenkning sagt seg villig til å stille som kandidat til 

skyttertinget ved neste valg. Styret setter pris på dette. 

 

Vedtak: Bjørn kontakter Ketil Hansen og sjekker hva som er prosedyre for å få 

meldt vårt forslag inn til valgkomiteen. 

 

4-13 Medaljer og premier 

Det er på tide å bestille medaljer til samlagsstevnene. Styret hadde en generell 

drøfting av premieringsrutiner m.m. Forslag om å kontakte Saltenposten for å 

få til en sponsoravtale for Salten Rundt. Det bør også gjøres en gjennomgang 

av premieringsrutinene for Salten Rundt. 

 

Vedtak: Bjørn kontakter Ketil for gjennomgang av prosedyrene for bestilling. 
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Medaljer felt sendes Dagfinn, medaljer miniatyr og bane sendes Bjørn. 

 

5-13 Handlingsplan DFS 

Det er behov for gjennomgang og drøfting. 

 

Vedtak: Utsatt til et senere møte. 

 

6-11 Kurs i ”Mitt DFS” / arrangement 

Bjørn har fått tilbakemeldinger fra flere som ønsker et kurs i bruken av det nye 

systemet. Det bør sjekkes om vi kan få noen fra skytterkontoret til å komme hit 

og holde kurs. Alle skytterlagsstyrene inviteres til å sende minst én deltaker når 

kurset gjennomføres, slik at kompetansen spres på flest m ulig. 

 

Vedtak: Vi arrangerer kurs, sjekker med Skytterkontoret om noen kan komme 

hit. Kan låne Bestemorenga. Bjørn følger opp, Lars støtter. 

 

7-13 Samling rekrutt / junior 

Dato er satt til 2.-3.mars på Bestemorenga. Invitasjoner må sendes ut snarest. 

Det er viktig at det gjøres en god rekrutteringsjobb i lagene. Dagfinn la fram 

forslag om å endre opplegg og innhold på samlingene noe, sik at formen ikke 

blir så streng. 

 

Vedtak: Utdanningskontakten og ungdomsutvalget gjennomfører samlingene i 

fellesskap. Jonny og Theres følger opp og sørger for at invitasjoner går ut. 

Instruktørene må kontaktes. 

  

8-13 Eventuelt 

- Terminliste: NNM kretsfelt Søndre Krets i Vefsn 13.4. er utelatt. Lars fikser 

dette. 

 

- DFS har kuttet tilskuddet til 30-skuddsskytterne som følge av redusert 

statstilskudd. Styret legger fra forslag på ombudsmøtet 2013 om å øke 

kontingenten til Samlaget med kr 10.- pr aktiv skytter fra 2014 for å dekke 

inn noe av dette. Det ble også drøftet om vi skal forsøke å skaffe flere 

sponsorer. Problemstillingene rundt lag som ikke leverer rapport og evt 

driver i strid med DFS’ regelverk ble også drøftet. 

o Vedtak: det sendes ut informasjon til skytterlagsstyrene om at det vil 

bli fremmet forslag om økt kontingent på ombudmøtet. 

 

- Terminliste: Det ble foreslått å la det åpne stevnet i Valnesfjord 5. mai også 

gå som kretsmesterskap for alle tre kretser.  

 

- Møteplan: Torsdag 28.2 (Norsk Luftfartsmuseum), 16.4., 20.6., 2.9. og 

22.11 (evt. 29.11). 
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- Ønske fra ungdomsleder: Ungdomsskyttere som ønsker å delta på 

miniatyrstevner, opplever å ikke få plass fordi lagene på den elektroniske 

påmeldingen blir fylt opp og det ikke settes opp ekstra lag. Det bør vurderes 

måter å løse dette på, for eksempel kjøres flere lag dagen før for, starte 

tidligere ved dobbeltstevnet etc. 

 

Referent: Åse G. Strand 


