
                                    Ombudsmøte for Salten 2011 

 
Møtet ble avholdt på Fauske Hotell lørdag 26. november kl 10.00. Det møtte 28 

ombudsmenn/kvinner. Fra styret møtte Ketil Hansen, Lars Fossum, Dagfinn Halvorsen, Jonny 

Ellingsen, Katarina Strand, Åse G Strand. 

 

Sak 1. 

Konstituering. 

Innkalling og saksliste godkjent. Ketil Hansen ble valgt til møteleder, Katarina Strand til sekretær. 

 

Sak 2 

Årsmelding. 

Leder gjennomgikk årsmeldingen. 

Årsmeldingen enstemmig godkjent. 

 

Sak 3. 

Regnskap. 

Kasserer gjennomgikk regnskapet. Årsresultatet viser viser et overskudd på 31000 kr, og sum 

bankinnskudd er kroner 88000.- 

Årsmøtet uttrykte tilfredshet over at det går i riktig retning med samlagets økonomi. 

Regnskapet enstemmig godkjent. 

 

Sak 4. 

Rapportering. 

Skytebanekontakt Thor Arne Tobiassen: 

 Nybanen i Saltdal forhåpentligvis ferdig 2012. Saltdal har også bestilt elektroniske skiver til 

innendørsbanen. 

 Sørfjord & omegn skaffer seg elektroniske skiver. 

 Røsvik arbeider med ny avtale om banegrunn. 

 Saltstraumen bygger nytt skytterhus. 

Banekontakten ba lagene ha fokus på vedlikehold av elektroniske skiver. Han minnet også på 

viktigheten av å ha avtaler ol. i orden for å stå rustet til klager på støy mm. 

 

Utdanningskontakt Katarina Strand: 

 Arrangert ei miniatyrsamling med 17 deltakere. 

 Arrangert ei bane/feltsamling med 16 deltakere. 

 Kontakt med lagene. Savner respons fra lagene på henvendelser mm. 

 Ingen deltakere på sentralekurs der Samlaget har blitt tilbudt plasser.  

 Avsluttende del på instruktørkurs i sørkretsen avholdes med det første. 

Utdanningskontakten har frasagt seg gjenvalg grunnet at hun bor i Drammen. Det gjør arbeid og 

kontakt med lagene vanskelig og tungvint. 

 

IT kontakt LarsFossum: 

  -Minnet om det nye programmet fra DFS som skal foreligge på nyåret. Dette programmet skal 

erstatte det gamle administrasjonsprogrammet, og det skal inneholde flere nyheter. Bl.a. Skal 

stevnepåmelding gå gjennom dette programmet, og alle skytterne vil få opprettet sin egen side. IT 

kontakten regner med at det må en del skolering til for å lære seg å bruke programmet. Hvis 

ønskelig blir det avholdt kurs. 

 

Ungdomsutvalget. 

Leder Jonny Ellingsen refererte fra rapporten. Han viste til kursene som også utdanningskontakten 



redegjorde for. To lag har avholdt skyteskole. Mange aktive 30skuddsskyttere i årsmeldingene, men 

færre deltar på stevner. Roste ungdomskyttere som har hevdet seg på NNM og LS, og nevnte Mats 

Jensen, Ingeborg A Jørgensen og Magdalena Robertsen. 

 

Sak 5 

Orienteringer: 

Ketil Hansen: 

  - Fra 2012 skal klasse rekrutt benytte kaliber 22. Hvis noen rekrutter vil bruke kal 6.5 må de delta i 

kl Eldre rekrutt. De kan ikke bytte klasse fra stevne til stevne. 

  - skytetid for prøveskudd blir igjen 3 minutter for alle klasser uavhengig av om omgangen skytes 

fortløpende eller til slutt. 

  - Doping. Det er forbudt å bruke Beta Blokker i klasse junior, 3, 4 og 5. En V55èr kan ikke bli 

norgesmester i felt hvis skytteren bruker Beta Blokker. 

  - Saken om ny turnus for LS er utsatt. Salten går primært inn for å opprettholde den gamle 

ordningen som garanterer stevne i Nord Norge hvert 5. år. 

  - Valg på Skyttertinget. Styret går for gjenvalg av president, visepresident og leder i DFSU. 

 

 

Henning Ivarrud: 

 Redegjorde for DFS sin situasjon etter forslaget om kutt i overføringene fra staten, og om 

hva som er gjort av lobbyvirksomhet mm. 

 NM skifelt 2012 går i Rana. Oppfordrer deltakere fra Salten. 

 Veteraner kan ikke bytte klasse fra stevne til stevne i 2012. 

 Medlemsbegrepet oppe til diskusjon. Det vil komme orienteringer om dette. 

 Oppfordrer flest mulig til å abonnere på Skyttertidene. 

 

Thor Arne Tobiassen; 

 Oppsummering fra LS. 

Sak 6 

Saker til behandling. 

1. Medaljeavgift for Samlagsstevner. 

 Styret innstiller på videreføring av 40 kr for junior/rekrutt og 50 kr for senior. Gjelder også 

 for Organisasjonsmedaljen ettersom Samlaget heretter skal betale den. 

2. Innskudd. Bestemmes av den lokale arrangør. Møtet oppfordret til måtehold i fastsettelse av 

innskuddet, selv om nabosamlagene har noe større innskudd enn oss. 

3. Rana-Salten. Krefter på Helgeland vurderer å utvide Rana-Salten til å bli Rana-Salten- 

Vefsn. 

Møtet uttalte skepsis til en slik utvidelse og ville ikke ødelegge et årelangt vellykket opplegg 

med Rana-Salten. Styret tar det til etterretning i videre drøftinger med nabosamlagene. 

Videre går møtet inn får arrangørsted Bjøllånes og Saltdal annethvert år. 

 

Sak 7 

Budsjett 2012. 

Kasserer la fram budsjett med utgangspunkt i årets regnskap. Budsjettet balanserer med 

overskudd tilsvarende årets. 

A Tobiassen og Ivarrud mente budsjettet burde settes opp i ballanse. Burde bli satt av større 

utgifter til kursing mm. Dette bl.a. med tanke på det nye dataprogrammet som skal innføres. 

 Budsjettet vedtatt med gitte anmerkninger. 

 

Sak 8 

Samlagsstevner 2012: 

Innendørs  Bodø Østre 



Skifelt   Saltdal 

Felt   Bodø Østre 

Bane    Gildeskål 

Skogsløp  Bodø Østre ( samtidig med sitt lagmesterskap ) 

 

Sak 9 

Valg 

Hovedstyret: 

   Ketil Hansen   gjenvalg 

   Magne Drægni  ny 

   Gøran Helgesen  ny 

   Dagfinn Halvorsen  ikke på valg 

   Lars Fossum   ikke på valg 

 

Leder 2012  Ketil Hansen   gjenvalg 

Nestleder  Magne Drægni  ny 

 

Vararep.  Mona Eliasdotter, Kristian Hansen, Siv Jansen, Tor Johansen 

 

Ungdomsutvalg: 

   Jonny Ellingsen  Ikke på valg 

   Monica Eriksen  gjenvalg 

   Erling Normann  ny 

 

Leder 2012  Jonny Ellingsen  gjenvalg 

 

Skifeltutvalg. 

   Lorents Skoglund  ny 

   Dagfinn Strøm  ikke på valg 

   Karl G Strøm   ikke på valg 

 

Leder 2012  Lorents Skoglund  ny 

  

Utdanningskontakt Therese Skoglund  ny 

 

Banekontakt  Thor A Tobiassen  gjenvalg 

 

IT kontakt  Lars Fossum   gjenvalg 

 

Revisorer  Arvid Jansen   ikke på valg 

   Villy Johansen  gjenvalg 

 

Instruktører:  Arnt E Aune   gjenvalg 

   Bård J Furnes   gjenvalg 

   Øystein Laxaa   ikke på valg 

 

Kasserer  Åse G Strand    fortsetter 

 

Valgkomite  Styret oppnevner 

 

Valg på skyttertinget Styret får fullmakt til å oppnevne kandidater. 

 



Under møtet fikk Samlaget utdelt et bidrag på 10000 kroner fra LS 2011 ved leder i hovedkomiteen 

T A Tobiassen. Bør brukes i rekruteringsarbeid. 

 

Videre fikk avtroppende leder i Bodø Østre, Svein Andreassen, utdelt takkediplom for fortjenstfullt 

virke som lagsformann i 13 år. 

 

Geir Heggmo og Magne Larsen fra HV fikk utdelt takkediplom for sitt bidrag ved flere 

landsskytterstevner i Bodø. 

 

Det ble delt ut diplomer for Dugleiksmerket og Den norske skyttermedalje. 

 

 

Protokollen underskrevet av alle ombudsmenn/kvinner. 

 

 

Møtet hevet. 

 

Ketil Hansen.  

 

 

  


