
Styremøte i Salten skyttersamlag 
 
Dato: 18. september KL. 18.00 
 
Sted: Bestemorenga 
 
Til stede: Bjørn Skoglund, Magne Drægni, Jonny Ellingsen, Dagfinn 
Halvorsen, Lars Fossum. 
 
Kasserer Åse G. Strand 
 
Forfall: Ketil Hansen, Therese Skoglund 
 
Saksliste: 
 

1 Referat ikke gjennomgått. 
 

2 Diverse post: Innbydelse til Skyteinstruktørkurs trinn 2. Har vi 
noen å sende som er ferdige med trinn 1? Liste over de som 
gjennomførte for noen år siden skal være sendt forrige 
utdanningsleder, men er ikke sendt skytterkontoret. Vi burde 
hatt flere instruktører. Noen av ungdommene tilbys trinn 1? 

 

Vedtak: Følges opp. Sjekk med forrige utdanningskontakt. 
 

Henvendelse fra Trond Hjertås vedrørende forhold for links-
skyttere under større stevner. Ønsker hjelp til å få 
gjennomslag for fastsetting av et bedre regelverk som 
ivaretar disse skytternes forhold. 
 
Vedtak: Bjørn skriver støtteerklæring 
 

3 Evaluering banesesongen 2013 
Noe nedgang i antall deltakere både lokalt og regionalt. 
Nedgang på ungdomsskyttere, stabilt på voksne. Vanskelig å 



se årsaken. Positivt at Sulitjelma har fått opp deltakelsen. Det 
er en jobb å gjøre rundt i lagene for å motivere skytterne til å 
delta på stevner. Pressedekningen har vært bra, 
Saltenposten har gjort en god jobb etter hvert.  
Arrangementsmessig har det gått greit, noe sen 
innrapportering av resultater til IT-kontakten. Mitt DFS ser ut 
til å fungere bra for premieoppgjør. Uheldig at så mange 
forlater større stevner før premieutdelingen. Innføre regel 
om at gavepremien inndras hvis vinneren har forlatt? Drøftes 
på ombudsmøtet.  
 
Rot med premiene for Rana/Salten, det må ryddes opp og 
lages et system for oppfølging. På tide å endre statuttene 
både for R/S og AN. 
 
Samlagsstevnene har gått greit. Kasserer mangler oppgjør for 
samlagsstevnene 2013. Arrangørlagene må beregne hvor nye 
som skal overføres til samlaget og sende avregning og 
utbetaling til samlaget snarest. 
 

4 Evaluering AN skytingen 
8 stevner, gjennomføringen har vært bra. Misnøye med AN 
og oppfølging av resultater med mer. Reklamebanner ikke 
levert som avtalt, avisen markerer ikke turneringen som noe 
de er del av. Positivt med egen premie for selve finalen.  
Kan vi endre beregningssystemet slik at tidligere stevner gir 
poeng på en definert skala ift plasseringer, slik at spenningen 
blir større ved finalen? 
 
Vedtak: Styreleder ber om et evalueringsmøte med 
markedssjefen og en sportsjournalist. 
Når det gjelder poengberegning for innledende runder i 
forhold til finalen, lages det et forslag til neste møte. Endring 
i statutter legges fram for ombudsmøtet. 



Gjenstandspremier til alle andre klasser enn 3-5 skal være 
teskjeer, slutt med tumlingen.  
 

5 Terminliste 2014 
Alf Tobiassen og Svein Andreassen hadde levert et meget 
godt forslag til terminliste. Forslaget ble gjennomgått. Styret 
foreslår noen endringer. 
 
Vedtak: Forslag med styrets endringer sendes ut til lagene og 
legges på hjemmesida. Ønske om Stang og felthurtig på 
avslutningsstevnet felt. 
 

6 Eventuelt 
 
Økonomi. 
Vi ser ut til å gå i balanse ved regnskapsårets slutt. Noen 
utestående fordringer må avklares. Kasserer trenger 
avklaring ift hvilke skyttertall som skal benyttes ved fordeling 
av lagenes andel kostnader etter at lagsbidraget falt bort. 
 
Neste møte: 
 
Fredag 28.11. kl.18.00 på Fauske Hotell.  

   
 
  

 
 
 


