
SALTEN SKYTTERSAMLAG 

 
Styremøte tirsdag 12.09.2017. 
Sted: Bobilnord, Fauske. 
 
Til stede:  Henning Ivarrud, Lars Fossum, Thomas Sørfjord, Anne Grethe Lund, og Kristian 

Hansen. 
Forfall:  Julie Lian, André Kristoffersen, Kjell Sahl, og Hanne Aasvik. 
Ikke møtt: Jim Aronsen 
 

 

Sak 42/17 – Godkjenning av protokoll fra møte 13.06.2017 
Presisering av sak 41/17:  Det er styret som vedtar terminlista. På ombudsmøtet er terminlista 

en informasjonssak. 
 
Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent med den ovenfor nevnte presiseringen. 
 

Sak 43/17 - Diverse orienteringer: 
Gjennomgang av referat fra styremøte 13. juni. Saker som skal følges opp er satt opp som egne 
saker. 
 

Sak 44/17 – dekning av stevneinnskudd for rekrueringsskyttere på samlagsstevnet 
Forslag fra ungdomsutvalget om at samlaget skal dekke stevneinnskuddet for 
rekrutteringsskyttere på Samlagsstevnet 
 
Vedtak:  Enstemmig vedtatt 

 
Sak 45/17 Kompensasjon for ammo-utgifter  

Forslag om kompensasjon for utgifter til ammo til de som tas ut til samlagsskyting på Rana Salten, 
NNM og LS i klasse ungdom (junior/rekrutt). 
 
Vedtak: Samlaget dekker kr 150,- pr deltaker pr stevne.  

 
Sak 46/17 - Økonomi 
Status regnskap: Det er god økonomi i samlaget. 
Utestående fordringer: Oppgjør for «medlemskontingent»/årsoppgjør fra skytterlagene til 
samlaget. Flere lag har ikke betalt inn beløpene de skal bidra med. Kasserer har klart å få inn det 
meste etter purringer, men det er fortsatt noen småsummer fra noen lag som ikke er kommet inn.  
 
Styret ser at det vil være viktig med en Økonomihåndbok for samlaget. Denne bør beskrive de 
vanlige utgifter og inntekter som er grunnlag for budsjettering. I tillegg bør de ulike fristene i løpet 
av et år framgå. Det vil gjøre det enklere for en ny person å påta seg vervet som kasserer. Ny 
kasserer i samlaget må få i oppgave å lage en slik økonomihåndbok.  

 
Julie Lian ønsker ikke å fortsette som regnskapsfører. Styret må gjøre en jobb for å finne en ny 
regnskapsfører. Hvis vi ikke finner noen som er villig til å ta vervet, må vi vurdere å kjøpe denne 
tjenesten. Utgiftene må da inn i budsjettet. 



Sak 47 - Terminliste 2018  

Gjennomgang av ønsker fra lagene og fastlagte stevner fra sentralt hold. Ferdig forslag til 
terminliste vil bli sendt ut til høring i lagene med en høringsfrist. Endelig terminliste vedtas i styret 
etter høringsfristen. Ansvar: Kristian og Thomas 

 
Sak 48/17 - Statutter for samlagets skytinger.  

Styret fikk en orientering om de områdene i statuttene det er behov for å revidere. Styret 
informerer om dette arbeidet på ombudsmøtet. Ansvar revisjon: Kristian og Lars 

 
Sak 49/17 - Innskudd på åpne stevner/samlagsstevner.  
Henning sender ut vedtaket for 2007 for stevneinnskudd til styrets medlemmer. Medlemmene i 
styret bes gi tilbakemelding med forslag til revidering til Anne Grethe som forbereder sak til neste 
styremøte.  

 
Sak 50/17 – Forberedelse og saksliste til ombudsmøte 2017 

Gjennomgang av forlag til sakliste.  
 
Årsmeldinga: 
Ungdomskontakten, utdanningskontakten og banekontakten må skrive rapport om aktiviteten 
gjennom året som er gått. Rapporten sendes til Henning. Thomas (media), Lars (IT), Hanne 
(Skytingens dag) og Ketil (Den norske skyttermedaljen) sender sine innspill om sine 
ansvarsområder til Henning for å hjelpe han med årsmeldingen. 
Thomas lager forsiden på årsmeldinga med logo og bilder. 
 
Frister:  Rapportene må inn innen 1. november 

Innspillene må sendes inn innen 15. oktober 
 

Sak 51/17 - Skyttertinget og Kretstinget 2017 

Henning var på Skyttertinget kun for å representere Salten skyttersamlag. DFS dekket utgoifter for 
to netter, men Henning måtte ha tre overnattinger. 
 
Vedtak: Samlaget dekker utgiftene til den siste overnattingen. 

 
Sak 52/17 - Stevnehåndbok 

Etter å ha sett på innholdet i den foreslåtte stevnehåndboka, statuttene og skytterboka foreslår 
Hanne og Thomas at stevnehåndboka avvikles. De mener at Statuttene og skytterboka dekker det 
behovet lagene har for informasjon ved arrangering av stevner. Saken tas opp neste møte. 

 
Sak 54/17 - Samlagets arkiver og "inventar" 
Vi har gamle protokoller i to arkivskap. Ett skap står på Bestemorenga, mens ett skap står hos 
Bjørn Skoglund på Fauske. Henning kontakter Nordlandsarkivet om det er mulig å levere dette til 
oppbevaring hos dem. 
 
Neste styremøte: Tirsdag 7. november kl 17.30 på Bobilnord på Fauske 
 
Referent: Anne Grethe Lund 


