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Protokoll fra styremøte i Salten skyttersamlag 3. februar 2014 kl 18.30 på Norsk 

Luftfartsmuseum. 

 

Deltakere: 

 

Bjørn Skoglund, Jonny Ellingsen, Dagfinn Halvorsen, Lars Fossum, Jim Aronsen, 

Stig Sørensen, Åse G. Strand 

 

Forfall: Therese Skoglund 

 

 

Saksliste. 

 

01.14 Konstituering 

 Bjørn Skoglund er styrets leder, Stig Sørensen er styrets nestleder.  

 Åse G. Strand er referent i dette møtet.  

 

02.14 Referater 

Protokoll fra siste møte forelå ikke. Tillitsvalgte har deltatt på ulike kurs og 

møter i etterkant av ombudsmøtet. Leder og nestleder har vært i møte med HV 

på Drevja. Drøfting av samarbeid. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

03.14 Fordeling av ansvarsoppgaver i styret 

Styret drøftet hva som skal være primærsatsingsområdet fremover. 

 

Vedtak: Økt rekruttering prioriteres. Det er særlig viktig med bedre 

informasjon til foreldre om hvordan  

Treninger, konkurranser, program etc er lagt opp, slik at man kan få disse med 

på «laget 

 

Tiltak: Kalle inn lokalpressen til arrangement med orientering om hva 

skytesporten går ut på som breddeidrett, kombinert med mulighet for 

deltakerne til selv å prøve. 

 

05.14 Søknad om reisestøtte til NorgesCupen (NC) 

Saken ble tatt opp til prinsipiell drøfting på bakgrunn av en innkommet søknad. 

 

Vedtak: Samlaget har pr i dag ikke økonomi til å gi reisestøtte til NC 

 

06.14 Bidragsordninger 

Generell drøfting rundt hvilke ordninger som finnes; f.eks Frifond, tilskudd til 
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kurs, skyteskole, feltskytingsbidrag mm. 

 

Vedtak: Både skytterlagene og samlaget bør være aktive for å utbytte de 

bidragsordningene som finnes. 

 

07.14 Krav til førstehjelpsutstyr / forsikring 

Førstehjelpsutstyr skal finnes på alle baner, viktig at alle skyyterlag er klare 

over dette og sørger for å anskaffe / fornye slikt utstyr.  

I etterkant av brannen i Lærdal, der også skytebanen gikk tapt, minnes det også 

om at alle lag må gjennomgå sine forsikringsavtaler og se til at de er dekkende. 

 

 

08.14 Eventuelt 

 Møteplan:  Møte 24. mars kl. 18.30 på Fauske (Krokdalsmyra) 

   Møte 28. april kl. 18.30 i Bodø (Norsk Luftfartsmuseum) 

 

Vedr. NNM og LS / Skyttercamp: Ønskelig at lagene er tidlig ute med 

påmelding og innmelding av behov til samlaget slik at vi har mulighet for 

samlokalisering.  

 

Referent: Åse G. Strand 


