
Ombudsmøtet 2012 

Fauske hotell 24.11.2012 

 

Fra styret møtte Ketil Hansen, Dagfinn Halvorsen, Therese Skoglund, Johnny 
Ellingsen, Åse Strand, Magne Drægni, Lars Fossum. 

 

Sak 1 – Konstituering 
- Innkalling godkjent 
- Saksliste godkjent 
- Møteleder: Ketil Hansen, Sekretær: Therese Skoglund 

 
Sak 2 – Årsmelding 2012 

- Presentasjon av Ketil Hansen 
- Årsmelding godkjent 

 
Sak 3 – Regnskap 2012 

- Presentasjon av Åse Strand 
Regnskapet viser driftsinntekter på 108 474 kr, og driftskostnader på 
101 442 kr, og dermed et overskudd på 7238 kr.  
- Regnskap godkjent 

 
Sak 4 – Rapportering 

- Rapport fra banekontakt, Thor Arne Tobiassen. Presentert av Ketil 
Hansen. 

*Saltdal skytterlag har etter mye jobbing og usikkerhet, fått sitt nye 
baneanlegg. Banen er viktig for skyttersaken i Saltdal og Salten. Tidsriktig og 
innbydende anlegg. Saltdal har også oppgradert innendørsbanen med 
elektroniske skiver. 
*I Valnesfjord har det siden 2005 vært en «konflikt» mellom hyttenaboer og 
skytterlag vedrørende støy. I 2012 har jordskifteretten foretatt en 
avklarende grenseoppgang av areal som inngår leieforhold mellom 
grunneier og skytterlag. Valnesfjord har også oppgradert innendørsbanen 
på Vestmyra skole med elektroniske skiver. 
*Røsvik skytterlag har fått på plass leieavtaler/kjøp av grunn hvor 
skytebanen ligger. Skytterlaget har også planer om elektronikk og flytting av 
standplass.  
*Saltstraumen er i all hovedsak ferdig med nytt skytterhus.  



*Sørfjord og Omegn planlegger elektronikk.  
Banekontakt minner om viktigheten av å drifte sine elektroniske anlegg i 
henhold til vedlikeholdsinstruks fra leverandør.  
 
- Rapport fra IT-kontakt, Lars Fossum. 
*Mye nytt i 2012 på IT-siden. Største endringen er omlegging av DFS sin nye 
nettløsning, hvor alt er samlet på èn plass: Mitt DFS. Lag som enda ikke er 
konvertert har en jobb å gjøre. Det kan settes opp kurs etter ønske fra 
skytterlagene. Lars Fossum går av som IT-kontakt, men skal være behjelpelig 
i en overgangsperiode.  
 
- Rapport fra utdanningskontakt, Therese Skoglund. 
Ingen avholdte R/J samlinger i samlaget i 2012. Samlaget vil gjerne ha flere 
aktive instruktører. Samlinger er nå ført inn i terminlista for 2013. Det er 
viktig at vi har noen kurs og samlinger for å motivere ungdommen til videre 
satsing. 
 
- Rapport fra ungdomsutvalget, Johnny Ellingsen. 
Leder i ungdomsutvalg har vært til stede ved alle større stevner og vært til 
støtte, for å skape en lagfølelse og et større samhold blant ungdommene. 
Salten tok en delt 6.plass på Landsskytterstevnet,i lagskyting R/J, pluss flere 
gode enkeltprestasjoner.  
 

Sak 5 – Orienteringer 
- Henning Ivarrud orienterer om situasjonen med mulig kutt i statsbudjett, 

i støtten til DFS.  
- Møtet vedtar å sende en resolusjon, for å uttrykke samlagets bekymring 

over denne situasjonen.  
- Ett tiltak er å gjøre skyttersporten mer synlig i media. 

 
Sak 6 – Saker til behandling 

1 Medaljeavgift på samlagets skytinger.  
Styret foreslår å øke medaljeavgiften med 10 kr. (rek/jun: 50 kr, Sen: 60 kr) 
Forslaget vedtatt. 
 

2 AN-skyting 
*Hvor mange stevner kvalifiserer til finale? 
Styret foreslår minimum 4 stevner, i alle klasser.  
Forslag vedtatt. 

 



 
    *Innskjerping av kvalifiseringsskyting utenom terminfestet dato. 

Forslag: Kvalifiseringsskyting kun på stevnedato, eller ved annonsering i 
innbydelse til stevnet. Forslag vedtatt. 
 

3 Salten Rundt, feltskyting. Utvidelse av antall SR-stevner? 
1.forslag: 4 stevner, 3 tellende. 
2.forslag: 3 stevner, 3 tellende. 
 
Forslag 1 vedtatt: Det skal arrangeres 4 SR stevner, og 3 stevner teller.  
 
 

4 Reisefordeling i NN-kretsen v/Alf Tobiassen. 
1.forslag: Opprettholde dagens ordning, med at samlagene betaler inn etter 
antall skyttere. 
2.forslag: Ett fast beløp for alle. 
Forslag 1 vedtatt: Beholder dagens ordning. 
 

5 Oppskyting til storviltprøven. Hva bør avgiften være? 
 Forslag: 80 kr for hver trening, og 200 kr for oppskyting. Vedtatt at 
skytterlagene BØR følge dette. Lagene regulerer selv om det skal være en 
liten forskjell i pris mellom medlem og ikke-medlem.  
 
Sak 7 – Samlagstevner 2013 og videre turnus. 
Møtet støtter fremlagt stevneturnus.  
 
Sak 8 – Budsjett 2013  
Budsjett for 2013 presenteres av Åse Strand, med utgangspunkt i årets 
regnskap.  
Legges inn forslag om penger til sponsing, på toppskyttere på seniorsiden. 
Støttes av møtet.  
Budsjett vedtatt. 
 
Sak 9 – Valg 
 
Hovedstyre:  
Bjørn Olav Skoglund – Ny  
Ketil Hansen – Ikke på valg 
Magne Drægni – Ikke på Valg 
Dagfinn Halvorsen – Gjenvalg 



Lars Fossum – Gjenvalg  
 
Valg av Leder: Bjørn Olav Skoglund 

      Nestleder:  Magne Drægni 
 
IT-kontakt: Bjørn Olav Skoglund 
Utdanningskontakt: Gjenvalg på Therese Skoglund 
 
Vararepresentanter til styret: 
Kristian Hansen, Tor Johansen, Mona Eliasdottir 
 
Ungdomsutvalg:  
Jonny Ellingsen – gjenvalg 
Monica Eriksen – Ikke på valg 
Erling Normann – Ikke på valg 
Per H. Eriksen – gjenvalg som vararepresentant 
 
Leder av ungdomsutvalg: 
 Jonny Ellingsen – gjenvalg 
 
Skifeltutvalg: 
Lorents Skoglund – Ikke på valg 
Geir Asle Haraldsen  - ny 
Karl Gunnar Strøm – Gjenvalg 
 
Leder av skifeltutvalget: 
 Lorents Skoglund – gjenvalg 
 
Banekontakt:  
Thor Arne Tobiassen – gjenvalg 
 
Revisorer: 
Willy Johansen – ikke på valg 
Håvard Vik – Ny 
 
Instruktører: 
Arnt E Aune – ikke på valg 
Bård Johan Furnes – ikke på valg 
Øystein Laxaa- gjenvalg 
 



Kasserer: 
Åse Grønvik Strand 
 
Valgkomite 2013: Samlagstyret oppnevner. 
 
Møteprotokollen ble underskrevet av alle ombudsmenn/kvinner. 
 
Møtet hevet.  
 
Therese Skoglund, møtereferent.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


