
SALTEN SKYTTERSAMLAG 
 

 

STYREMØTE 07.11.2017 på Scandic Hotell: 

 

Til stede: Henning Ivarrud, Anne-Grethe Lund, Thomas Sørfjord, Lars Fossum, 

Kristian Hansen og Ole Henrik Fagerbakk. 

Forfall: Jim Aronsen, Kjell Zahl, Andrè Kristoffersen, Lene Sæthre og Hanne 

Aasvik. 
 

Sak nr 55/17 – Godkjenning av protokoll: 

Godkjenning av referat fra styremøte 12.09.2017. 

 

Vedtak: Protokoll enstemmig godkjent. 
 

 

Sak nr 56/17 – Referater: 

Henning I orienterte om følgende saker; 

 Nye statutter for Rana – Salten. 

 Møte mellom HV 14, Rana, Salten og Vefsn skyttersamlag. 

 Invitasjon til kurs for nyvalgte 13.-14.01.18. 

 Høring om retningslinjer for ungdom i DFS. 

 

Vedtak: Referatene tatt til etterretning uten kommentarer. 
 

 

Sak nr 57/17 – Høring retningslinjer ungdom i DFS: 

 

Vedtak: Styret ber om at ungdomsutvalget går gjennom høringen, og foretar 

samlagets saksbehandling av saken. 

Uttalelsen sendes styret for videre behandling og innsending. 
 

 

Sak nr 58/17 – Organisasjonskultur i Salten skyttersamlag: 

Kristian Hansen har tidligere gitt uttrykk for at Samlaget hadde en uvant/uheldig 

organisasjonskultur. Han var bedt om å redegjøre for sitt syn. 

Kristian sa at anså Samlaget som en «paraply» for lagene i Salten, og at han forventet 

at ulike saker i langt større grad skulle gå gjennom lagene og videre til Samlaget. Han 

mente det var liten kultur for dette. Lagene svarer i liten grad på de innspill som 

kommer fra Samlaget. Han mente å ha registrert at det i større grad kom 

«soloinnspill» fra skytterne direkte til Samlaget, og dette var da innspill som han 

mente burde gått via lagene til Samlaget. 

 

Vedtak: Styret diskuterte saken og tok den etterretning uten videre tiltak. 

 



Sak nr 59/17 – Kasserer. 

Julie Lian har sagt opp sitt engasjement som kasserer i Salten Skyttersamlag, og 

styret har en tid jobbet med å få på plass ny kasserer. 

Styret har vært i dialog med Einar M Jensen om å overta som ny kasserer. Jensen  er 

bosatt på Ørnes, og er medlem av Ørnes skytterlag. 

 

Vedtak: Styret i Salten skyttersamlag vedtar enstemmig å engasjere Einar M Jensen 

som ny kasser i Samlaget. 
 

 

Sak nr 60/17 – Terminlisten: 

Thomas Sørfjord og Kristian Hansen la frem forslag til ny terminliste for 2018. 

Det kom inn forslag om noen tilføyelser til det innleverte forslaget,  som alle ble tatt 

til etterretning. 

 

Vedtak: Styret vedtar enstemmig det endelige forslag til Terminliste 2018. 
 

 

Sak nr 61/17 – Forberedelse til Ombudsmøte: 

Henning gikk gjennom de ulike saker og dokumenter til Ombudsmøtet. 

 

Vedtak: Styret vedtar enstemmig den foreslåtte sakslisten til Ombudsmøtet 2017. 
 

 

Sak nr 62/17 – Årsmeldingen 2017: 

Henning la frem forslaget til Årsmelding inkl rapportene fra utvalgene. 

 

Vedtak: Styret innstiller til Ombudsmøtet om at årsmeldingen godkjennes. 
 

 

Sak nr 63/17 – Regnskap: 

Regnskapet ble gjennomgått. Regnskapet var ved gjennomgangen ikke revidert. 

 

Vedtak: Under forutsetning av revisjonsgodkjenningen, innstiller styret enstemmig 

til Ombudsmøtet om å godkjenne regnskapet 2017. 
 

 

Sak nr 64/17 – Revisjon av statutter for SM bane, felt og innendørs: 

Styret har iverksatt en gjennomgang av statuttene for Samlagsstevnene på bane, i felt 

og innendørs. Arbeidet er ikke sluttført, og vil videreføres av det nye styret. 

 

Vedtak: Kristian Hansen orienterer Ombudsmøtet om bakgrunnen for det arbeidet 

som er gjort, og om hovedtrekkene i de foreløpige konklusjonene. Lagene inviteres så 

til å komme med innspill til det videre arbeid. 
 

 



 

 

Sak nr 65/17 – Infosaker til Ombudsmøtet: 

 

Vedtak: Følgende infosaker legges frem for Ombudsmøtet: 

 Høring om eventuell endring i NM finalen i feltskyting på Landsskytterstevnet. 

Medlem av Skytterstyret, Torben Knudsen, vil gjeste ombudsmøtet, og styret 

vil be Knudsen orientere om saken. 

 Nye statutter for samlagsmesterskapene, jf sak nr 64/17. 

 Orientering om Terminlisten 2018; herunder prosessen, jfr. sak 60/17 

 

 

Sak nr 66/17 – Stevnehåndbok: 

Styret har i 2017 vurdert å innføre «Stevnehåndbok» i Salten. 

 

Vedtak: Styret legger saken om innføring av stevnehåndbok på is, og avslutter 

foreløpig dette arbeidet. 
 

 

Sak 67/17 – Vefsn/Rana/Salten stevnet: 

Vefsn og Rana skyttersamlag har tatt til orde for å innføre et stevne for de tre 

samlagene. Dette har også tidligere vært diskutert, og vil bety at Rana – Salten 

stevnet slik vi kjenner vil forsvinne. 

 

Vedtak: Under forutsetning av at Rana og Vefsn skyttersamlag ønsker forhandlinger 

om et konsept for et nytt fellesarrangement oss tre samlagene i mellom, stiller Salten 

skyttersamlag seg positiv til å delta i forhandlingene. 

Ombudsmøtet inviteres til å gi råd og føringer for det videre arbeid med saken. Det 

videre arbeid skjer i regi av styret. 

Det legges opp til at saken tas opp til avgjørelse på neste ombudsmøte. 
 

 

Sak 68/17 – Arbeidsutvalg i samlaget: 

 

Vedtak: For å få en rasjonell og mest mulig effektiv saksbehandling, bla geografiske 

hensyn tatt i betraktning, vil styret tilrå at ombudsmøtet fatter følgende vedtak: 

«Styret gis anledning til å danne et engere utvalg (arbeidsutvalg) med tre av styrets 

medlemmer til å forestå den daglige drift mellom møtene". 

 

 

Sak 69/17 – Premieinnskudd: 

Ombudsmøtet skal fastsette satsene for innskudd og arrangementavgift for stevnene i 

samlaget, jf pkt 10.116 i Skytterboka. Disse satsene skal fremgå av innbydelsene til 

stevnene, og ved oppslag på banene, jf pkt 10.115. 

 



 

Vedtak: Styret innstiller til ombudsmøtet å vedta følgende satser for stevner i Salten 

skyttersamlag: 

Stevne Klasser Premieinnskudd Arr.avgift Sum 

Banestevner Voksne 

Ungdom 

         70,- 

         40,- 

          80,- 

          40,-  

      150,- 

        80,- 

Feltstevner Voksne 

Ungdom 

         70,- 

         40,-  

          80,- 

          40,- 

      150,- 

        80,- 

Innendørs Voksne 

Ungdom 

         70,- 

         40,- 

          80,- 

          40,- 

      150,- 

        80,-  

 

På Samlagsstevnene kommer en medaljeavgift i tillegg. Denne settes til kr 50,-for 

voksne og kr 20,- for ungdom. 

På styrets vandrepokal (Samlagsstevnet bane) settes arr.avgiften til kr 20,-. 

På felthurtigskyting og stangskyting (Samlagsstevnet felt) settes arr.avgiften til kr 

20,- på hver skyting. 

På feltkarusellen settes arr. avgift (til samlaget) til kr 150,- for voksne og kr 50,- for 

ungdom. 

Disse reglene avløser de av ombudsmøte senest fastsatte innskudd/avgifter fra 2007, 

jfr også noen senere endringer. 

 

 

Sak nr 70/17 – Budsjett: 

Det er utarbeidet et budsjett for 2018 som fremlegges for ombudsmøtet.  

 

Vedtak: Styret innstiller for ombudsmøtet om å vedta det fremlagte budsjett. 

 

 

Sak nr 71/17 – Eventuelle æresbevisninger: 

 

Vedtak: Styret har diskutert saken, og det vil bli orientert om resultatet av denne 

diskusjonen på ombudsmøtet. 

 

 

Sak nr 72/17 – Samlagets arkiv: 

Sikring av samlagets arkiv har vært diskutert av styret. Henning har i den forbindelse 

vært i kontakt med Arkiv Nordland som har sagt seg villig til å ta imot materiale fra 

oss. 

 

Vedtak: Det innstilles for ombudsmøtet å gi det nye styret fullmakt til å arbeide 

videre med saken opp mot Arkiv Nordland. 

 

07.11.2018   Kristian Hansen, ref 
 


