
SALTEN SKYTTERSAMLAG 

 
Styremøte 13.06.2017. 

Sted: Bobilnord Fauske. 

 

Til stede: Henning Ivarrud, Thomas Sørfjord, Anne Grethe Lund, Andre   

  Kristoffersen, Lars Fossum, Ole Henrik Fagerbakk og Kristian Hansen. 

Forfall: Julie Lian, Kjell Sahl og Hanne Aasvik. 

Ikke møtt: Jim Aronsen og Lene M Sæther. 

 

 

Sak 28/17 – Godkjenning av referat fra møte 04.04.17. 
 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 

 

Sak 29/17 – Tilbakemelding fra medlemmene om opplevelsene 

gjennom første halvår i styret. 

 
Alle ga sin tilbakemelding. Det ble påpekt at mye var nytt og vi av den grunn var 

usikre på mange forhold. Alle ga positiv tilbakemelding til Henning for hans arbeid i 

mange vanskelige saker hvor særlig opprydding i medaljer og vandrepremier ble 

nevnt. 

 

 

Sak 30/17 – Premieinnskudd/arrangementsavgift. 
 

Styret hadde blitt gjort kjent med klager på gjeldende praksis for premieinnskudd og 

arrangmentsavgift, dvs at premieinnskuddet utgjorde for liten del av det totale 

innskuddet. 

I henhold til Skytterhåndboka skal Samlagets ombudsmøte fastsette satsene for 

premieinnskudd og arrangementsavgift, jf pkt 10.116. Det er ikke fattet noe slikt 

vedtak av ombudsmøtet i Salten skyttersamlag de siste årene. 

I henhold til Skytterbokas pkt 10.115 skal det totale innskuddet deles i 

premieinnskudd og arrangementsavgift. Fordelingen skal fremgå av innbydelsen til 

stevnet, og av oppslag på stevnet. 

 

Vedtak: Ombudsmøtet for Salten skyttersamlag har de siste årene ikke fattet noe 

vedtak om størrelsen på innskuddene (premieinnskudd og arrangementsavgift). Styret 

finner heller ikke å ha myndighet til å gjøre dette. Vi er kommet såpass langt ut i 

sesongen 2017 at dette ikke vurderes hensiktsmessig. Saken fremmes som egen sak 

på ombudsmøtet høsten 2017. 



Styret ber imidlertid om at lagene følger bestemmelsene omkring offentliggjøring av 

premieinnskudd og arrangementsavgift slik disse fremgår av Skytterboka. 
 

 

Sak 31/17 – Orientering og oppfølging av saker fra tidligere 

styremøter. 

 
Henning gikk gjennom referatene fra de to styremøtene som dette styret hadde hatt. 

Det ble understreket hvilke saker som var avsluttet og hvilke saker som fortsatt var 

under oppfølging/arbeid. 

Saker som spesielt nevnes: Coop-kort er anskaffet, Avslag på søknad om midler fra 

SNN-stiftelsen og erkjentligheter. 

Noen av våre saker hittil må opp til behandling på ombudsmøtet til høsten, og også 

dette ble diskutert. 

 

 

 

Sak 32/17 – Økonomi. 

 
Henning orienterte  om den økonomiske situasjonen i samlaget i Julies fravær. 

Henning hadde hatt en samtale med Julie om  regnskapet, og følte at han etter dette 

hadde fått en bedre innsikt i selve regnskapet. Han mente at det ikke var noen 

dramatikk i regnskapet pr dags dato, men understreket likevel at det var flere lag som 

ikke hadde gjort opp sin gjeld til Samlaget som følge fjorårets avregning. Det var 

også litt uklarhet om Samlaget hadde fått refusjon for sine utlegg i forbindelse med 

Rana-Salten stevnet, men dette er nå under utredning. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 

 

Sak 33/17 – Evaluering av KM felt. 

 
De styremedlemmene som var til stede på stevnet orienterte om sin opplevelse. 

Bla ble det nevnt at stevnet tok litt tid, men det var usikkerhet om i hvor stor grad 

arrangøren påvirket dette. Oppsummert var det ingen som mente at det var grunnlag 

for noen kritikk mot arrangøren. 

Spørsmålet om det ble for mange «stevner» inne i samme arrangementet ble 

imidlertid reist. 

 

Vedtak: Styret bør ha fokus på dette med å slå sammen flere stevner i samme 

arrangement fremover. Fokus på det enkle stevne/arrangement blir kanskje borte når 

for mange «stevner blir til ett». 
 

 



Sak 34/17 – SM bane. 

 
Samlaget fyller 110 år i 2017, og det har tidligere vært diskutert om dette skulle 

markeres, og når dette skulle skje. Det var da enighet om markeringen skulle legges 

til SM bane, jf sak 18. 

Det ble etter siste møte sendt en mail til arrangøren BØS om dette, men det er ikke 

mottatt noen tilbakemelding. 

Anne Grete Lund og Lene Sæther er tidligere utnevnt som stevnekontakt for SM bane. 

 

Vedtak: Kristian oversender Anne Grete kopi av mail som ble sendt til BØS etter 

forrige møte. Anne Grete/Lene kontakter BØS om saken. 
 

 

Sak 35/17 – Møte med Rana skytersamlag. 
 

Henning har hatt et møte med Rana skyttersamlag med Rana-Salten stevnet som tema. 

Henning orienterte om møtet. 
Av orienteringen fremgår at det blir endringer i samlagsskytingen for klasseførte. Det 

blir arrangert noen lag lørdag og noen lag søndag. Dette for å gi skyttere som deltar 

på stevnet bare på lørdag, mulighet for å delta på samlagsskytingen. For jr/er/r og for 

veteran blir det ingen endring i samlagsskytingen. 
Rana skyttersamlag har tatt til orde for å gjøre Rana-Salten stevnet om til et Rana-

Vefsn-Salten stevne, og da fortsatt med Bjøllånes skytterlag som fast arrangør. Denne 

saken vil eventuelt bli tatt opp på Ombudsmøtet. 
 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Skytterlagene oppfordres til å følge med 

når innbydelse kommer, og påmelding blir lagt ut på «Mitt DFS». 
 

 

Sak 36/17 – Statutter for samlagets arrangementer. 

 
Lars og Kristian har tidligere fått i oppdrag å utarbeide forslag til revidering av 

statuttene for samlagets arrangement. 

Kristian orienterte om at han hadde laget et forslag til statutter for SM bane. Dette var 

sendt til Lars for gjennomgang og tilbakemelding. Det var da meningen at når de var 

blitt enige om et forslag for SM bane, skulle dette danne normen for de øvrige 

statuttene. 

 

Vedtak: Når forslaget til statutter foreligger,  skal dette sendes ut til 

styremedlemmene. 
 

 

Sak 37/17 – Statutter for Saltenpostens vandrepokaler. 



 
Henning la frem forslag for statutter. 

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Sak 38/17 – Vandretrofe. 

 
Henning har laget en oversikt over status på de ulike vandretrofe i SM og AN. Dette 

er tidligere sendt til styremedlemmene. Saken ble nå lagt frem for styret for avklaring 

av enkelte spørsmål. 

Noen vandretrofe har gått ut, mens andre løper fortsatt. Fremtiden for de som fortsatt 

løper vil bli en del av revisjonen av statuttene for samlagets arrangement, jf sak 35/17. 

 

Vedtak: Situasjonen for de enkelte vandretrofe er gjennomgått, og situasjonen er tatt 

til etterretning. 
 

 

Sak 39/17 – Skyttertingssaker. 

 
Sakslisten for Skyttertinget er svært omfattende, og ble ikke gjennomgått i sin helhet. 

To saker ble diskutert; 

 Lovforbud for skytterbukse/skyttersko for R/ER. 

 Feltutvalg. 

Også forslaget til ny «feltfinale» ble diskutert. Dette er imidlertid ikke en sak for 

Skyttertinget, men skal behandles av Skytterstyret. 

 

Vedtak: Når det gjelder bruk av skytterbuske/skyttersko går flertallet i styret inn for 

at dagens ordning videreføres etter 01.01.2018. 

Ingen klare tilbakemeldinger omkring opprettelse av «feltutvalg». Styret ser på et 

«feltutvalg» som en oppfølging av «feltåret». 
 

 

Sak 40/17 – Saker til Kretstinget. 

 
Henning informerte om Kretstinget som avvikles 28.06.17. 

 

Vedtak: Ingen av sakene på Kretstingets sakliste ble behandlet av styret, og Henning 

har dermed fullmakt til å stemme etter egen overbevisning i disse sakene. 
 

 

Sak 41/17 – Terminliste 2018. 

 



Det har vært en del «styr» omkring årets terminliste. Flytting av stevner og arrangører 

har vært et tema. 

Styret er av den formening at når terminlisten er vedtatt på Ombudsmøtet, skal denne 

følges. Eventuelle endringer må/skal ha sin spesielle begrunnelse. Vår oppfatning er 

at den enkelte skytter planlegger ut fra denne listen, og at dette er både normalt og 

legalt. 

Det kan selvsagt stilles spørsmål med prosessen rundt oppsettelsen av terminlisten det 

enkelte år. Det må være et mål å oppnå en så god dialog omkring dette arbeidet slik at  

«alle» kan komme med sine innspill da og ikke 14 dager eller en uke før stevnet skal 

arrangeres. 

 

Vedtak: Når de faste stevnene, eks Landsskytterstevnet, NNM osv, er tidfestet, blir 

det utarbeidet en liste hvor disse stevnene er lagt inn. Listen blir så sendt ut til det 

enkelte lag som kan ønske hvilke stevner de ønsker å ha inn på terminlisten. For å 

oppnå realistiske tidspunkt (snøforhold osv) bør lagene uttale seg om dette. 

Thomas og Kristian får ansvaret for å drive dette arbeidet fremover, og laget  et 

forslag som kan legges frem for Ombudsmøtet høsten 2017. 
 

Fauske 13.06.2017. 
 

Kristian Hansen ref 

 
 

 
 


