
SALTEN SKYTTERSAMLAG. 

 
Styremøte tirsdag 24.01.2017 kl 17:30. 

Sted: Bobilnord, Fauske. 

 

Til stede: Henning Ivarrud, Lars Fossum, Lene Mari Sæthre, Kjell Sahl og Kristian 

  Hansen. 

Forfall: Jim Aronsen, Anne Grete Lund, Julie Lian, Andre Kristoffersen og  

  Hanne Aasvik. 

Ikke møtt: Thomas Sørfjord. 

 

Sak 1 – Åpning: 
 

Velkommen og noen refleksjoner: 
Henning Ivarrud (HI) orienterte om hva han ønsket, og hvilke plikter vi har som 

medlemmer av styret. 
 

Sak 2 – Konstituering: 

 
Valg av sekretær 

Kristian Hansen KH) ble enstemmig valgt som sekretær. 

Det var enighet om at referatet skrives på PC, og sendes til medlemmene for 

godkjenning før referatet offentliggjøres. 

Medlemmene underskriver referatet på neste styremøte. 

 

Prioritering av varamedlemmer 

Lene Mari Sæther (LMS) og Hanne Aasvik (HAA) ble på Ombudsmøtet valgt som 

varamedlemmer til styret, men det ble ikke foretatt noen prioritering mellom 

varamedlemmene. 

Saken ble diskutert, bla med LMS som var tilstede. 

Vedtak: HAA velges som 1. varamedlem og LMS som 2. varamedlem. 

 

Sak 3 – Diverse orienteringer: 
 

Posthåndtering: 

HI orienterte om «posthåndteringen»  i forhold til styremedlemmene. HI bruker mail 

aktivt for å holde styret orientert om inn- og utgående korrespondanse. 

 

Saker for oppfølging i nærmeste fremtid 

Det er fremkommet opplysninger om eventuell manglende utdeling av medaljer osv. 

Vedtak: Styret tar tak i saken, og forsøker å rette opp eventuelle feil. 

 

 

 



Kurs: 

HI og Kjell Sahl (KS) har vært på kurs for nye tillitsvalgte i DFS. 
 

Sak 4 – Oppfølging etter ombudsmøtet i november, kfr referat. 

 
Oppfølging etter ombudsmøte: 

Valg av representanter m/vara til Skyttertinget i Førde og Kretstinget i Røvassdalen. 

Vedtak: Til skyttertinget i Førde velges HI som representant med Ida Kristiansen 

  som vara. 

  Til Kretstinget  under NNM velges HI som representant med KS som 

  vara. 

 

Forslag til valg på Skyttertinget: 

Styret diskuterte Samlagets representasjon i den sentrale ledelse. 

Det ble også diskutert om samlaget hadde kandidater til det nyopprettede feltutvalget. 

Vedtak: Salten skyttersamlag foreslår Ida Kristiansen som varamedlem for Nord-

  Norges representant i DFSU. 

  Styret har konkludert med at vi ikke finner/kjenner kandidater som kan 

  foreslås til feltutvalget. 

  Salten skyttersamlag foreslår gjenvalg av president og visepresident. 

 

Valgkomiteen i Salten skyttersamlag: 

På Ombudsmøtet ble Saltdal skytterlag, Valnesfjord skytterlag og Røsvik skytterlag 

valgt som valgkomite, dvs at oppgaven ligger på lagsnivå og ikke individnivå. Det er 

heller ikke oppgitt hvem som er leder av komiteen. 

Vedtak: HI kontakter de tre lagene, og ber om konstituering av komiteen  

  samtidig som arbeidet i valgkomiteen startet opp. 

 

Sak 5 – Økonomi: 

 
Den økonomiske situasjonen. 

Situasjonen ble diskutert. I diskusjonen  ble det  informert om manglende søknader 

om midler osv. 

Vedtak: Styret ber om at kasserer møter på neste styremøte og orienterer om den 

   økonomiske situasjonen og om de ulike godtgjørelsene.  
 

Attestasjonsrutiner: 

Vedtak: Leder av styret attesterer regningene. 

  Sekretær attesterer leders regninger. 

  Ungdomsleder attesterer regninger for ungdomsutvalget. 

 

Potensielle «sponsorer»: 

I diskusjonen var det først og fremst Avisa Nordlands rolle som sponsor for AN-

skytingen og eventuell sponsor til Feltkarusellen. 



Vedtak. I og med at det ikke foreligger noen kontrakt mellom Salten   

  skyttersamlag og Avisa Nordland, tar HI tar kontakt med Avisa 

Nordland   for å avklare avisa sin situasjon som sponsor fremover. 

  Det enkelte medlem av styret tenker gjennom eventuelle sponsorer for 

  feltkarusellen. 

 

Sak 6 – Abonnement Norsk Skyttertidende/Skytterboka 2017-18: 

 
Vedtak: Samlaget tegner 4 abonnement. HI undersøker hvem som skal tildeles 

  disse. 

  Skytterboka er tilgjengelig digitalt. De av styrets     

  medlemmer/varamedlemmer som ønsker papirutgave får dette. 

 

Sak 7 – Terminlista 2017: 

 

Samlagsstevnet i feltskyting 2017. 

 
Samlagsstevnet i feltskyting er terminfestet til lørdag 25.03.2017. 

Ungdomsutvalget har tatt initiativ til å avvikle feltkurs for ungdomsskytterne. Dette 

må ses i sammenheng med Feltåret 2017. De har da foreslått at dette kurset avvikles 

lørdag 25.03.2017, og at det følges opp med feltstevne søndag 26.03.2017. Det vises 

til sak 2 i Ungdomsutvalgets møte 19.01.2017. 

 

Vedtak: Under forutsetning av at Gildeskål skytterlag påtar seg ansvaret for å  

  avvikle det planlagte feltkurset for ungdom lørdag 25.03.2017, flyttes 

  samlagsstevnet i feltskyting fra lørdag 25.03. til søndag 26.03.2017. 

  Begrunnelsen for denne endringen er at Feltåret er satsingsområde i DFS 

  i 2017. 

 

Finfeltstevne: 

 

Vedtak: Saltstraumen skytterlag avvikler finfeltstevne torsdag 15.06.2017. 

  Dette kommer da i tillegg til vedtatte terminliste. 

 

Stevneavgift samlagsstevnene/feltkarusellen. 

Vedtak: Samlagsstyret opprettholder tidligere innførte stevneavgifter. Dette | 

  understrekes ovenfor de lagene som står som arrangør for de aktuelle 

  stevnene. 

 

Fordeling av stevneansvar. 
Gjennom tidligere sesonger har skytterne skissert en ønske om at styret skulle være 

mer «synlig» på stevnene. Styret ser også behov for å ha en kontaktperson mellom 

seg og den enkelte arrangør. Dette er også et punkt som er behandlet i forslaget til 

«Stevnehåndbok», jf sak 8. 



HI har utarbeidet et forslag til stevnekontakter. 

 

Vedtak: Ordningen med «stevnekontakt» gjennomføres. Ordningen krever ikke at 

  «stevnekontakten» er fysisk til stede på alle stevner, men skal ha kontakt 

  med arrangør i forkant for å stille seg til disposisjon for arrangør. 

  Oversikt over kontaktpersoner legges ut på samlagets hjemmeside. 

   

Sak 8 – Stevnehåndboka. 

 
Det foreligger et forslag til «Stevnehåndbok».  Forslaget er utarbeidet i 2015, men 

ikke forelagt skytterlagene og heller ikke vedtatt på Ombudsmøtet. 

Saken ble diskutert, men styremedlemmene følte seg ikke i stand til å gjøre noe 

vedtak på nåværende tidspunkt. Dette hadde grunnlag i at de enkelte ikke hadde satt 

seg godt nok inn i det materiale som foreligger. Spørsmålet om vi hadde behov for 

denne håndboka ble også nevnt. 

 

Vedtak: Alle medlemmene i styret leser gjennom og setter seg inn i det utkastet 

til   stevnehåndbok som foreligger. Saken tas opp på neste styremøte. 

  Det vil måtte gjøres endringer i dette forslaget, jf endringer i   

  klassesettingen som er gjennomført foran sesongen 2017. 

 

Sak 9 – Utdeling av medaljer, pokaler mv på samlagets stevner: 
 

HI har foreslått at utdeling av samlagets medaljer for de ulike samlagsstevnene 

gjennom året samles, og legges til Samlagsstevnet for bane. 

Bakgrunnen er at deltakerne på de enkelte stevner drar hjem før premieutdelingen, og 

at det følgelig blir dårlig oppslutning om utdelingen. 

Forslaget har vært sendt ut på «høring» til skytterlagene. I den grad lagene har gitt 

tilbakemelding, er de positiv for å prøve en samlet  utdeling som en forsøksordning i 

2017. 

 

Vedtak: For 2017 gjennomføres en ordning med en samlet utdeling av medaljer 

  og pokaler for samlagsstevnene. 

  Ordningen er en forsøksordning for 2017. 

 

Sak 10 – Gavepremier fra samlaget: 
 

Styret diskuterte eventuelle gavepremier til Landsskytterstevnet, 

Landsdelskretsstevnet, Kretsmesterskap felt og KM innendørs. 

 

Vedtak: Samlaget gir gavepremier med kr 500,- til Landsskytterstevnet og  

  Landsdelskretsstevnet (NNM). 
 

 



Sak 11 - Feltåret 2017: 

 

Feltåret er satsingsområde for DFS i 2017. Feltåret markeres i Salten på følgende vis: 

Ordinær avvikling av feltskytingsstevner, jf terminlisten. 

Ekstraordinære tiltak: Avvikling av feltkurs for ungdom, jf sak 7. 

Finfeltstevne som arrangeres Saltstraumen skytterlag den 15.06.2017, jf sak 7. 

 

Samlagsstyret vil be skytterlagene ta hensyn til klasse NV og klasse jeger ved 

feltstevner fremover, og sørge for å gi disse klassene et tilbud. 

 

 

Sak 12 – Langtidsplanen 2016 – 2020: 

 
Samlaget vil følge opp denne planen. Styrets medlemmer føler behov for å sette seg 

inn i det foreliggende materialet, og kommer tilbake til saken. 

 

 

Sak 13 – Ungdomsutvalget. 

 
Ungdomsutvalget hadde avviklet et møte den 19.01.2017, jf referat fra dette møtet. 

KS orienterte fra dette møtet, og hvilke planer de hadde fremover. 

 

Skytterlinje i den videregående skole: 

Ungdomsutvalget har foreslått at samlaget arbeider for å få opprettet skytterlinje i den 

videregående skolen i Salten. 

Vedtak: Styret tar opp saken på neste styremøte. 

 

 

Sak 14 – Sovende lag: 

 
Situasjonen ble diskutert. Vi har en del lag hvor aktiviteten er svært lav, hvor lagene 

ikke disponerer baner osv. Det er mange aktuelle spørsmål i denne sammenheng, jf 

nedleggelse av lag, bistand for å få i gang aktivitet osv. 

Ørnes skytterlag blir nevnt som et lag hvor aktiviteten har vært lav, men hvor 

aktiviteten nå er i gang. Som bakgrunn for dette nevnes Gildeskål skytterlag som en 

«fadder» i denne sammenheng. 

 

Vedtak: Styret tar dette opp til diskusjon på et senere møte. 

 

 

Sak 15 – Møteplan: 

Møter i styret frem mot neste ombudsmøte blir: 

Tirsdag 04.04.2017 – Bodø 

Tirsdag 13.06.2017 -  Fauske 



Tirsdag 05.09.2017 – Bodø 

Tirsdag 21.11.2017 – Fauske 

 

Møtet 13.06.2017kan bli flyttet til Steigen og da avviklet fredag 16.06.2017. Dette vil 

være avhengig av at vi finner praktiske løsninger på bl.a. for overnatting. 

 

Fauske 24.01.2017. 

 

 

Kristian Hansen 

sekr 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


