
Ombudsmøte for Salten skyttersamlag 2016. 
Fauske Hotel lørdag 26. november. 

 
Til stede 25 representanter inkl 4 styremedlemmer. 
Følgende skytterlag var representert: Bodø Østre, Beiarn, Lakså, Røsvik, Saltdal, 
Saltstraumen, Sulitjelma, Sørfjord & Omegn, Valnesfjord og Ørnes. 
 
Skyttervenner som er gått bort, ble minnet med 1 minutts stillhet. 
 
Sak 1: Konstituering. 
 * Godkjenning av innkalling. Godkjent 
 * Godkjenning av saksliste. Godkjent 
 * Godkjenning av fullmakter. Godkjent 
 * Valg av møteleder.   Bjørn Skoglund 
 * Valg av sekretær.  Thomas Sørfjord 
 Alle representantene ble oppfordret til å skrive under i protokollen ved 
 møtets avslutning. 
 
Sak 2: Årsmelding. 
 Leder Bjørn Skoglund gjennomgikk årsmeldingen. 
 Kommentarer: 
 - Reist spørsmål ved om det forholdt seg riktig med nedgang i klasseførte 
 skyttere. Feil rapportering? 
 - Nedgang i deltakelse Organisasjonsmedaljen- Skytingens Dag- 
 Dugleiksmerket. Hvorfor? Blir det gjort noe for å snu utviklingen? 
 - Burde ikke flere resultater vært med, eks. samlagsstevnene. Vurderes til 
 neste år. Resultatservice er ellers å finne på samlagets nettside. Husk å  
 sende resultater til Lars Fossum/IT-kontakt. 
 Alt ligger også på Mitt DFS. 
 - Det ble spurt om hvilke 4 lag som ikke har levert årsrapport. 
 - Ang Organisasjonsmedaljen og dårlig deltakelse, bør alle kjenne et 
 ansvar til å bidra! Vis solidaritet! 
 Årsmeldingen enstemmig godkjent med merknader som nevnt. 
 
Sak 3: Rapportering. 
 -Skytebanekontakten, Thor Arne Tobiassen, orienterte og gjennomgikk 
 sin  rapport. Det skal i utgangspunktet utføres halvårige kontroller. Han 
 omtalte også muligheten for tilskudd i forbindelse med feltåret 2017. 
 Kommentar: Politiet har vært på kontroller i Steigen og på Ørnes.  
 - Utdanningskontakt. Rapport lest. Ingen kommentar 



 -Ungdomsutvalget. Rapport lest. 
 Kommentar: Ørnes skytterlag har 12-15 ungdommer på skyting ukentlig. 
 Stor støtte fra kommunen grunnet godt samarbeid. Satser på skyting de 
 deler av året det er lav aktivitet i andre idretter. Ros til BØS for god 
 mottakelse når en kommer med mange aspiranter og trenger hjelp. 
 
Sak 4: Regnskap. 
 Kasserer har meldt forfall, og leder Skoglund orienterte. 
 Kommentarer: Kunne vært søkt til fylket om øk. støtte på tross av liten 
 aktivitet/samlinger. Opplysning om at samlaget angivelig skulle ha  
 mottatt et betydelig beløp, beror formodentlig på en misforståelse. 
 Trolig dreier det seg om tilskudd til samlag i Nordland. Saken undersøkes. 
 
 Revisjonsrapport  fra revisorene Bård Johan Furnes og Håvard Vik ble 
 lest. 
 Regnskapet enstemmig godkjent. 
 
Sak 5: Orienteringer. 
 Lederen orienterte om terminlisten for 2017. Det ble gitt noen innspill til 
 endringer/supplement. Dette følges opp før den endelige listen 
 presenteres. 
 HV 14 representert ved John Harald Løkås områdesjef i Fauske & Sørfold) 
 orienterte. Omvæpning til HK 416 er på gang. 
 DFS-kontakt i HV 14 er Major Svein Richard Rogne. Tlf. 75112030/mobil 
 99282030. HV-distr 14  e-post: hv-14.kontakt@mil.no. Militær e-post: 
 svrogne@mil.no. 
 DFS bes om å sende kontaktinfo til HV14. 
 Tidligere praksis med årlige møter mellom HV 14 og aktuelle samlag. Kun 
 et møte de seneste 4 år. Følges opp. 
 Refleksjoner og ønsker i forhold til tilgang på baner. Pr i dag må 
 mannskaper i Salten til Drevja for å bruke sitt våpen fullt ut inkl 
 automatisk ild. Det ble opplyst at Heggmoen er planlagt utbygd til dette 
 formål. 
 Ellers får DFS (baneeier) betalt for utleie av baner til HV. 
 
Sak 6: Saker til behandling. 
 1. Medaljeavgift Dugleiksmerket. 
 Kritiske kommentarer til forslaget fra styret. Mange gode argumenter. 
 Forslag til vedtak:  
  - Lagene rapporterer til samlaget.  



  - Samlaget bestiller merker, statuetter osv.  
  - Samlaget fakturerer til hvert enkelt skytterlag. 
  - Lagene avgjør selv hvordan dette finansieres. 
 
 Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 Påfølgende pkt 2 og 3 er å betrakte som henstillinger til lag og skyttere. 
  2. Håndheving av skytereglement ved liggende skytestilling. 
  - Kommentar: I utgangspunktet en vanskelig oppgave for  
  standplassleder. Det bør regelmessig minnes på forholdet, og i 
  eget lag kan en få laget en 30 graders vinkel som en kan bruke. 
  3. Hensyn til linkskyttere ved påmelding til stevner. 
  - Ansvar både hos skyttere og arrangører. Kan også ordnes når 
  stevnet genereres. 
 
Sak 7: Budsjett 
 Lederen orienterer om styrets fremlagte forslag. 
 Kommentarer: Samlaget burde ordne/bekoste felles annonsering av 
 Skytingens Dag. 
 Bodø Østre tilbyr annonsering sammen med seg. Kommer tilbake til dato. 
 Det ble også henstilt til styret om å søke om tilskudd fra fylket i likhet 
 med tidligere praksis. 
 Fremlagt forslag til budsjett for 2017 enstemmig vedtatt. 
  
 
Sak 8: Utdeling av hedersbevisning. 
 Ingvar Sørfjord, Sørfjord & omegn skytterlag, blir tildelt DFS skjold for sin 
 innsats i skytterlaget. 
 
Sak 9: Valg 
 Valgkomiteens forslag ble presentert av Svein Andreassen, BØS. 
 
 Hovedstyre velges for 2 år:   Forslag 
 Bjørn Skoglund på valg    Henning Ivarrud  2017-18 
 Thomas Sørfjord ikke på valg       2017 
 Erlend Sande på valg    Kristian Hansen  2017-18
 Dagfinn Halvorsen på valg    Anne Grethe Lund  2017-18 
 Jim Aronsen  ikke på valg       2017 
 
  



 Leder 
 Bjørn Skoglund på valg    Henning Ivarrud  2017 
 
 Nestleder 
 Thomas Sørfjord  på valg    Thomas Sørfjord  2017 
 
 Vararepresentanter 1 år: 
 Lene Mari Sæther på valg    Gjenvalg   2017 
 Kristian Hansen på valg    Hanne Aasvik  2017 
 
 IT-kontakt 1 år. 
 Bjørn Skoglund på valg    Erstattes ikke 
 Lars Fossum  på valg    Gjenvalg   2017 
 
 Utdanningskontakt 2 år. 
 Therese Skoglund på valg    Andre Kristoffersen 2017-18 
 
 Ungdomsutvalg 1 år: 
 Ida Kristiansen  på valg    Kjell Sahl, leder  2017 
 Svein Kåre Kristiansen på valg   Ida Kristiansen  2017 
 Erling Normann på valg    Ole Henrik Fagerbakk 2017 
  
 Banekontakt 4 år 
 Thor Arne Tobiassen ikke på valg        2015-19 
  
 Revisorer 1 år: 
 Ståle Indregård på valg    Gjenvalg   2017 
 Håvard Vik  på valg    Gjenvalg   2017 
 
 Instruktører 1 år: 
 Arnt Erik Aune på valg    Gjenvalg   2017 
 Bård Johan Furnes på valg   Gjenvalg   2017 
 Øystein Laxaa på valg    Lars A Nystad  2017 
 
 Valgkomite for 2017. 
 Saltdal, Valnesfjord og Røsvik. 
 
 Samtlige kandidater i valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt. 
 



 Under saken Valg ble ellers styret gitt i fullmakt å foreslå kandidater til 
 valg på Skyttertinget 2017. 
 
 Referent Thomas Sørfjord 
 
 NB: I ovenstående utskrift av møteprotokollen er det gjort noen 
 tilpasninger i teksten foruten noen supplerende opplysninger. 
 
 Henning Ivarrud 
 leder samlaget  


