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Protokoll fra styremøte i Salten skyttersamlag 28.4.2014 kl 18.30 på Fauske 

handelspark. 

 

Deltakere: 

 

Bjørn Skoglund, Jonny Ellingsen, Lars Fossum, Stig Sørensen, Åse G. Strand 

 

Forfall: Therese Skoglund, Dagfinn Halvorsen, Jim Aronsen. 

 

 

Saksliste. 

 

 

09.14 Referater 

Gjennomgått og godkjent. Felles LS-camp er bestilt. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

10.14 Pkt. 1: Evaluering av feltsesongen 2014 

Tidspunkt: Er det for tidlig? Liten deltakelse i vinter, også til dels grunnet 

snømangel som gjorde skyting umulig av sikkerhetsgrunner. Kan vi vurdere å 

trekke feltskytinga lengre ut over våren og la de lagene som har mulighet til å 

gjennomføre sommerfelt, arrangere de siste stevnene? Gunstig med flere 

feltstevner tettere opp mot NNM og LS.  

   

Vedtak:  

Styret ser på muligheter for å forskyve sesongen mot våren, samt lage en 

kombinasjonshelg (fast i mai ?, ref Gildeskål). Et eventuelt «Saltfjellet rundt» -

opplegg i samarbeid med Rana? Utvide innendørssesongen, ikke stevner like 

tett. Vurdere muligheten for å legge en del stevner til ukedager, særlig i den 

lyse årstida. 

 

Pkt 2: Salten rundt  

Premiering – statuttene må revideres. Dagens ordning medfører at vi brenner 

inne med graverte medaljer som ikke blir brukt, og dermed må kasseres.  

 

Vedtak:  

Styret gjennomgår statuttene og legger fram revidert forslag for ombudsmøtet 

2014. Stig Sørensen legger fram forslag for styret. 

 

11.14 Kriterier for uttak til samlagsskyting 

Forslag/vedtak: Skyttere som skal til LS og er aktuelle for samlagsskyting, bør 

få skyte samlagsskyting på NNM dersom de deltar der. Laguttak 22.6. etter 
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samlagsstevnet, på bakgrunn av resultater fra de større stevnene på våren. Vi 

forsøker å få til en egen samlagsskyting/treningskveld med ny vri og 

premiering i løpet av juni. Valnesfjord stiller bane og styret tar arrangementet. 

Styret kommer tilbake med mer info til lagene.  

 

 

12.14 AN 2014 

Kjøres etter oppsatt plan. Lars tar ansvar for å legge ut resultater fortløpende og 

følger opp resultatoversikten.  

 

 

13.14 Sponsorer 

Bjørn Skoglund har vært i kontakt med Coop Nordland og lagt fram vår sak. 

Møte er planlagt for å drøfte dette.  

 

Vedtak:  

Bjørn følger opp. Invitere til samlagsskytings/treningskvelden i Valnesfjord? 

 

 

14.14 Eventuelt 

- Skytingens dag 18.5.14. Nødvendig med felles markedsføring. Annonse i 

AN og Saltenposten.  Informasjon fra lagene om hvilke baner som er 

åpne og i hvilke tidsrom innhentes. Bjørn lager annonsetekst. 

 

- Ide: Hva med å få NSB med på å gi en god pris t/r Oslo siste helg i 

november for å delta i Oslo Open?. Avreise torsdag, framme fredag 

ettermiddag. Skyting lørdag, bankett lørdag, hjem søndag.  

God idé – luftes for lagene. Samarbeid med Rana. 

 

 

 

 

Referent: Åse G. Strand 


