
Referat fra Ombudsmøtet 2010. 

 

Ombudsmøtet for Salten skyttersamlag ble avholdt på Fauske Hotell lørdag 27. 

november 2010. Med styre og gjester møtte 36 representanter fra  13 lag. 

 

Sak 1 Konstituering. 

Vedtak: Innkalling, saksliste, fullmakter enstemmig godkjent. 

 

Sak 2 årsmelding.                                                                                    
Årsmelding 2010 

 
Styret. 

Styret har i 2010 bestått av  

Ketil Hansen,  leder 

Bård J Furnes,   nestleder 

Lars Fossum,   styremedlem, it-kontakt 

Espen Kirkesæther, styremedlem 

Tor Røst,   styremedlem 

 

I Tor Røst sitt sykdomsfravær har varamedlem Harry Henriksen møtt på de fleste 

møtene. 

 

Møteaktivitet: 

Det er avholdt fem styremøter der det er behandlet ca 40 saker. Pålagte 

innrapporteringer og skjemaer til  Skytterkontoret er gjort. 

 

Sportslig aktivitet. 

De aller fleste terminfestede stevner er avviklet. Samlaget har vært representert på 

Landsskytterstevnet, Landsdelsskytterstevnet, norgescup og en rekke åpne stevner 

rundt om i landet. (Viser til resultatoversikten.) 

Stevneoppgjør er stort sett sendt ut til lagene i rett tid, men et par lag har fortsatt ikke 

sendt oppgjør. Rutiner på dette ser ut til å ha blitt bedre etterhvert. Dette er nok et 

resultat av dataprogrammer som gjør arbeidet enklere og raskere. 

 

Organisasjonsskytinger. 

Deltakelsen på Skytingens dag, dugleiksmerket og organisasjonsmedaljen viser 

nedgang. En årsak er nok at Saltdal er uten bane, men det forklarer ikke alt.  

Det deltok 262 skyttere på Skytingens dag der ni lag har rapportert inn antall 

deltakere. Ros til Røsvik som hadde godt opplegg med 52 deltakere. Også Sørfjord 

hadde godt oppmøte med 37 deltakere. 

83 skyttere i senior/veteran skjøt til dugleiksmerket. Beste klasse 3-5 resultat hadde 

Gøran Helgesen med 244 poeng. 30-årsdiplom til Svein Andreassen og Odd Buvik og 

40-års til Sten Fure. 

Skyting om organisasjonsmedaljen ble arrangert av fire lag, BØS, Røsvik, Lakså og 



Ytterstrand. 31 deltakere gav 1 gylt og 4 sølvmedaljer til samlaget.(Viser til oversikt.) 

Denne skytingen viser størst nedgang da vi for få år siden lå på rundt 80 deltakere. 

Samlaget oppfordrer alle lag til å prioritere disse stevnene på sin lokale terminliste og 

gjennomføre dem. Dette er breddeskytinger i tråd med Handlingsplanen, og som også 

«toppskytterne» bør støtte opp om. God deltakelse på disse skytinger er også et godt 

signal til våre bevilgende myndigheter. 

 

Økonomi. 

Regnskapene har de siste årene vist til dels betydelige underskudd. Samlaget har 

berget seg ved å ha en god kapital å tære på. Styret innså at med samme tendens 

framover ville vi om kort tid være konkurs. Derfor har styret sett det som en 

hovedoppgave å komme i god balanse inneværende år. Det er tatt grep ved bla. å gå 

over til uekte medaljer, unngå å få medaljer til overs ved å ta premieutdeling i 

etterkant, høyne medaljeavgiften ved Samlagets stevner, stramme inn ved å arrangere 

«billigere» styremøter m.m. Tiltakene har resultert i et driftsresultat på..ca 19000.- 

kr.... 

 

Representrasjon: 

Ketil Hansen representerte samlaget på skyttertinget på Elverum. Lars Fossum og 

Ketil Hansen deltok på seminar for nyvalgte på Gardermoen, mens Katarina G Strand 

og Ketil Hansen var på nord-norsk seminar i Tromsø. 

 

Kurs/samlinger. 

Viser til rapporten fra utdanningskontakten. R/J samlingene ser ut til å fungere bra, og 

utdanningskontakt og ungdomsutvalg gjør en god jobb med dem.  Lars Fossum har 

holdt et par datakurs. Lag som har problemer med dataprogram/resultatprogram eller 

lignende kan få hjelp av Lars. Så er det arrangert et instruktørkurs i sørkretsen. Her 

mangler ei kort samling for å få kurset godkjent. Flere purringer har hittil ikke ført 

fram, men Katarina har håp om at kurset nå kan bli fullført. Hvis ikke må styret prøve 

alternativ løsning for å få siste samling avviklet. 

 

Sponsorer: 

Samlaget har ingen fast sponsor. Men Avisa Nordland sponser AN-skytingen med 

premier, og Saltenposten har bidratt med å sponse premiene til Salten rundt  i 

feltskyting. Vi retter takk til dem for bidraget. 

 

Skifelt/skogsløp med skyting: 

Saltdal har sin vane tro arrangert samlagsstevne i skifelt. BØS har arrangert 

lagmesterskap i skogsløp. Etter forslag fra Ivarrud ble det utvidet til også å gjelde 

som samlagsstevne. Det fungerte bra. Foruten disse to lagene er det bare Ytterstrand 

som har arrangert skifelt og skogsløp. Det er fine bidrag til lagene som arrangerer, så 

det er bare å sette i gang. 

 

Landsskytterstevnet i Bodø 2011: 

Under fjorårets ombudsmøte orienterte komiteleder Thor A Tobiassen om framdriften 



ved LS 2011. Han oppfordret samlaget til en ekstra innsats for å mobilisere til 

stevnet. Samlaget på sin side vil oppfordre lagene til å utnytte denne lokale 

begivenheten til økt aktivitet. På nord-norsk seminar satte samlaget opp ei tredelt 

målsetting for LS 2011. Punkt 1: Minst like stor, og helst større,  deltakelse enn for 10 

år siden. Pkt 2: Alle lagene i samlaget bør stille med deltakere på stevnet, og pkt. 3: 

Samlagets skyttere bør hevde seg høyt på resultatlistene i de forskjellige øvelsene.  

 

Erkjentlighet: 

Lakså skytterlag er tildelt skjold og diplom i forbindelse med sitt 100 årsjubileum. 

Personlige utmerkelser vil bli delt ut under møtet. 

 

Sluttord: 

Styret takker alle tillitsmenn i lagene og samlaget for vel utført arbeid for 

skyttersaken i 2010. 2011 blir spennende med LS på hjemmebane. Med BØS sin 

rutinerte arrangørstab vil det nok bli et godt arrangert landsskytterstevne. Så får 

lagene og samlaget prøve å  oppfylle de målsetningene som er satt. 

 

 

 

Ketil Hansen                             Bård J Furnes                        Lars fossum 

 

 

 

Espen Kirkesæther                     Tor Røst                                John A Strand 

 

 

 

Katarina G Strand   Åse G Strand 

 

Leder gjennomgikk årsmeldingen. 

Vedtak: Årsmeldingen med små kommentarer enstemmig godkjent. 

 

Sak 3 Regnskap. 

Kasserer refererte fra regnskapet som viste overskudd på 18983.97 kroner. 

Ros fra forsamlingen for at negativ trend er snudd til positiv. Også ros til kasserer for 

god og oversiktlig framstilling. 

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent 

 

Sak 4 Rapportering. 

Rapport fra skytebanekontakt Thor A Tobiassen, ungdomsleder John A Strand, 

utdanningskontakt Katarina G Strand, it-kontakt Lars Fossum. 

 

It-kontakten: Ber lagene ta kontakt ved behov for hjelp til oppdatering etc. 

Tdanningskontakten: Etterlyser bedre tilbakemeldinger fra lagene. 

 



Vedtak. Rapportene tatt til etterretning. 

 

Sak 5 Orienteringer: 

Ketil Hansen orienterte om 

Manglende premiering på Rana Salten-stevnene fra 2008 og 2009. Premiene for 2008 

kom for seint til stevnet og har blitt liggende over i Rana. Premiene for 2009 viste seg 

å være feil (RanaVefsn-premier). Har også blitt liggende. Ledelsen i Rana og Salten 

lover å ordne opp. 

Kl 1 og 2, Skal de skyte omgang på åpne stevner? Tingvedtak fra 2006, som er 

stadfestet både i 2008 og 2010,  referert. Håper på skikkelig avklaring i neste utgave 

av handboka. 

Politiattest. Alle som skal arbeide med barn og ungdom skal ha politiattest. 

Henning Ivarrud orienterte om diverse tilskuddsordninger: 

Momskompensasjon, frifond, ammunisjonsbidrag. 

NNM – Hva med framtida? Mangler arrangør til stevnet i 2012. 

Skifelt/skogsløp med skyting. Bidrag å hente her også. 

Thor A Tobiassen orienterte om LS 2011. Regner med at Samlaget blir bedt om å 

hjelpe til med våpenkontrollen. Oppfordrer alle som vil gjøre en frivillig innsats om å 

ta kontakt. Roste Samlagets målsetning for stevnet. 

Vedtak: Etter en del spørsmål og kommentarer ble orienteringene tatt til etterretning. 

Sak 6 Saker til behandling: 

Medaljeavgift på Samlagets stevner. 

Vedtak: Kr 50.- for seniorer og 40.- for jr-rekr enstemmig vedtatt. 

Kommentar: Dette gjelder Samlagets stevner med omfattende og dyr premiering. 

Arrangør av åpne stevner med enklere premiering må legge seg på et rimeligere nivå. 

 

Premiering på sommersamlagstevnet og feltkarusellen. Saken diskutert uten konkret 

vedtak. Styret for fullmakt til å se på premieringen ut fra de signaler som ble gitt. 

 

Sak 7 Høring: Skal cal 5.56 innføres i DFS?. 

Vedtak: Cal 5.56 innføres i DFS. Enstemmig. 

 

Sak 8 Budsjett. 

Kasserer la fram budsjett basert på årets regnskap. Svein Andreassen foreslo at vi 

setter av 10000 kr til prosjekt Salten mot LS 2011. 

Vedtak: Framlagt forslag med innspill fra Svein vedtatt. 

 

Sak 8 Samlagsstevner 2012: 

Bodø Østre har innendørs og felt. Gildeskål har bane. 

 

Sak 9 Valg. 

Hovedstyret: 

Ketil Hansen  Ikke på valg. 

Bård J Furnes  Ikke på valg 

Espen Kirkesæther  Ikke på valg. 



Lars Fossum  På valg.  Gjenvalg. 

Dagfinn Halvorsen    Ny 

 

Varamedlemmer. 

Siv Jansen      Gjenvalg 

Harry Henriksen     Gjenvalg 

Kristian Hansen     Ny 

Gøran Helgesen     Ny 

 

Leder 2011:   Ketil Hansen Gjenvalg 

N.leder 2011.  Bård J Furnes Gjenvalg 

 

Ungdomsutvalg. 

Monica Eriksen     Gjenvalg 

Jonny Ellingsen     Ny 

John A Strand     Gjenvalg 

 

Leder 2011:   Jonny Ellingsen Ny 

 

Vara til ungdomsutv: 

Per H Eriksen     Gjenvalg 

 

Skifeltutvalget: 

Jim Aronsen   Ikke på valg. 

Dagfinn Strøm     Gjenvalg 

Karl G Strøm     Gjenvalg. 

 

Leder 2011:   Dagfinn Strøm Gjenvalg 

 

Utdanningskontakt. Katarina G Strand Gjenvalg 

Banekontakt:  Thor A Tobiassen Gjenvalg 

Revisorer:   Arvid Jansen Ny 

    Willy Johansen Gjenvalg 

Instruktører:   Arnt E Aune Ikke på valg. 

    Bård J Furnes Ikke på valg. 

    Øystein Laxaa Gjenvalg 

 

Åse G Strand fortsetter som kasserer. 

Styret får fullmakt til å utnevne ny valgkomite. 

 

Alle valg er etter valgkomiteens forslag og uten motkandidater. Enstemmige valg. 

 

 

 

Reier Fossum ble under møtet tildelt Samlagets fortjenestemedalje for sitt arbeid for 



skyttersaken. 

Dagfinn Halvorsen og Per H Eriksen ble tildelt diplom for sitt virke i Gildeskål sl.lag. 

 

 

Katarina G Strand, møtereferent/ 

Ketil Hansen, referat. 

 

 

 


