
Ombudsmøtet 

Fauske Hotell, 29.11.2014. 

 

1. Konstituering. 

*Godkjenning av innkalling - OK 

*Godkjenning av saksliste - OK 

*Godkjenning av fullmakter - OK 

*Valg av møteleder: Bjørn Skoglund 

*Valg av sekretær: Therese Skoglund 

 

*Orientering om Valg – Alf Tobiassen. 

Oppfordrer ombudsmøtet om å gi fullmakt til styret for å velge Nord Norges 
representant til skytterstyret. 

 

2. Årsmelding – Formann Bjørn Skoglund. 

Kommentar: Feil på resultat Rana/Salten V73.  Må rettes opp. Vinner skal 
være Alf Tobiassen. (vant på antall innertiere) 

 

3. Rapportering. 

*Skytebanekontakt - Thor Arne Tobiassen 

Husk halvårskontroll av skytebaneanleggene, og de nye reglene om 
våpenhåndtering. 

*Ungdomsleder – Johnny Ellingsen.  

*Utdanningskontakt – Therese Skoglund.  

Ingen samlinger i år, pga for lav deltagelse. 

Kommentar: Synes det er for dårlig at det ikke har vært tatt tak i, i forhold til 
rekruttering. Her har vi en jobb fremfor oss i 2015. 



Kommentar: Synes det høres positivt ut at samlingene åpnes for aspiranter 
også.  

 

4. Regnskap – Åse Strand. 

God økonomi i samlaget.  

Forslag om å bruke av samlagets overskudd til å øke rekruttering og kanskje 
oppgradering av skytterlagenes anlegg, i stedet for å øke egenkapital. 

Kan også bruke litt av overskuddet til opplæring, ifm. elektronikk og 
stevnearrangering. 

Det er greit med en liten egenkapital, men vi kan bruke litt på å øke 
rekrutteringen innenfor skyttersamlaget. 

Regnskap godkjent. 

 

5. Orienteringer. 
 

 Orientering av Henning Ivarrud. 

*Organisasjonsmedaljen – utfordring med å få opp deltagelsen. Skape noe 
ekstra rundt organisasjonsskytingen, vandrepokal, terminfeste, få med 
juniorene. 

*Kurs for nye tilsatte i samlagstyret, i februar. 

*Vi må gjøre skytesporten mer synlig, blant annet i media.  

*Mulig nytt kaliber inn i DFS. 

*Få opp interessen for feltskytingen. 

*Distriktsrådet i heimevernet. 

 

LUNSJ 13.00-13.30 

 

 Orientering fra HV14,områdesjef Fauske/Sørfold, Jon Harald Løkås 

 



 Orientering - Valg på skyttertinget, Henning Ivarrud. Samlagsstyret ber 
om fullmakt til å komme med forslag til personer inn på skyttertinget.  
Det godkjennes av ombudsmøtet. 

 

 Orientering – Forslag til teminlista. 
*Lakså vil ha et feltstevne 19. april. 
*Samlagsstevnet i Lakså bør ikke være samme dag som stevnet i 
Ytterstrand. Bør fordeles til lørdag og søndag. 
*Ungdomssamling på Inndyr, foreslås bytte med BØS. Samling 20-22. 
februar, og BØS har 6-8. februar, pga. at både ungdomsleder og 
utdanningskontakt skal på kurs i Oslo. 
*Gildeskålhelga 17.-19 juli. Er det for sent? Konkluderer med at det bør 
gå bra. 
 

 

 Utdeling av medaljer, merker, diplomer – Jim Aronsen. 

Vi hedrer fire personer som har stått på for skyttersaken i mange år, og dem 
tildeles diplomer og blankett fra DFS. Alle har stått på i over 2000 
dugnadstimer, og er i tillegg aktive skyttere i Saltdal Skytterlag. Disse fire 
kan vi takke for at Saltdal skytterlag har fått et nytt skytebaneanlegg på 
Prestmoen. 

 

Alf Storjord – Blankett 

Ingvar Storjord – Diplom 

Kjell Hansen – Diplom (ikke tilstede) 

Tore Bentsen – Diplom 

 

 

6. Saker til behandling. 

Innkomne saker: 

 Samkjøring av pris for jaktprøve. 



Ombudsmøtet 2013 vedtok å oppfordre lagene til å samkjøre prisene til 
100,- for trening og 200,- for oppskyting. Beholde/øke?  

Hva lagene tar som medlemspris, er opp til hvert skytterlag. Praktiseres litt 
forskjellig rundt omkring. Bør være billigere å være medlem, alt i alt. 

Vedtak: Vi beholder denne oppfordringen, med 100 kr for trening og 200 
kr for oppskyting, for ikke-medlemmer. 

 

 Endring av antall skyttere pr lag ved lagskyting på samlagsstevner og 
åpne stevner.  

Det er kommet innspill om å endre antall deltagere i lagskyting senior på 
samlagsstevner, og åpne stevner fra 3 til 2. Dette vil gi flere skytterlag 
mulighet til å stille lag, da det i dag er flere lag som ikke er mulighet til å 
stille lag. 

*Forslag: Teste det ut på bare Beiarstevnet 2015. Dette forslaget trekkes. 

*Forslag: Bare samlagsstevnet kjører 3mannslag, resten er opp til hver 
enkelt arrangør. Samlaget oppfordrer til å kjøre 2mannslag. 

Vedtak: Samlagsstevnet skytes med 3mannslag i senior. Øvrige stevner er 
opp til arrangør, og vi oppfordrer til 2mannslag, for at flere skytterlag kan 
stille lag. 

 

 Avvikling av kretser i samlaget. 

Samlaget er i dag inndelt i tre kretser. Det er kommet innspill om å avvikle 
denne ordningen, da den ikke lenger har noen hensikt. Pr i dag fungerer 
samlaget som èn helhet, og i det siste forslaget til terminlista er 
kretsmesterskapet ikke tatt med. 

Vedtak: Kretsene og kretsbegrepet innenfor Salten Skyttersamlag 
opphører, og Salten skyttersamlag blir én enhet. 

 

 Endring av statutter for Salten Rundt. 

Styret har startet arbeidet med å se på forenkling av statuttene for Salten 
Rundt, og forslag vil bli sendt på høring til skytterlagene i januar 2015. 
Hensikten er å ha dette klart før første stevne i Salten Rundt 2015.  



Vedtak: Styret gis fullmakt til å videreføre arbeidet og endre statuttene for 
Salten Rundt. 

 

 Uttak til samlagsskyting under Landsskytterstevnet og NNM. (alle klasser) 

Det er fremkommet ulike synspunkter på dette. 

Styret foreslår at det gjennomføres et eget uttaksstevne med tre ganger 
grunnlag. (amerikansk uttak) Dette stevnet terminfestes. Da unngår man 
misnøye innenfor samlaget, og ingen får skyld i uttaket.  

Vedtak: Det gjennomføres et eget uttaksstevne med tre ganger grunnlag. 
(amerikansk uttak) Dette stevnet terminfestes, helst så nært opp mot 
NNM som mulig. (og gjerne i sammenheng med et annet 
stevne)(Enstemmig vedtatt) 

 

7. Budsjett 2015 – Åse Strand. 

Forslag til endring: 

Budsjettere med 20 000 kr til rekrutteringsarbeid, for å øke rekruttering og 
samholdet blant ungdommen. Disponeres av utdanningskontakt og 
ungdomsleder. 

Vedtak: Budsjettere med 20 000 kr til rekrutteringsarbeid. Disponeres av 
utdanningskontakt og ungdomsleder. 

 

Budsjett OK. 

 

8. Valg. 

*Hovedstyre: 

Bjørn Skoglund – Gjenvalgt 

Dagfinn Halvorsen – Gjenvalgt 

Erland Sande  

 



*Vararepresentanter: 

Gjenvalgt 

 

 

*Leder:  

Bjørn Skoglund – Gjenvalgt 

 

*Nestleder:  

Gjenvalgt 

 

*IT- kontakt: 

Gjenvalgt 

 

*Utdanningskontakt: 

Therese Skoglund – Gjenvalgt 

Vara: Ida Kristiansen 

 

*Ungdomsutvalg:  

Leder: Ida Kristiansen 

Vara: Therese Skoglund 

 

*Skifeltutvalg: 

 Karl Gunnar Strøm – Gjenvalgt 

Geir Asle Haraldsen – Gjenvalgt 

 

*Leder av skifeltutvalget: 



Lorents Skoglund – Gjenvalgt 

 

*Revisorer:  

Ståle Indregård  

 

*Instruktører: 

 Øystein Laxaa - Gjenvalgt 

 

*Valgkomite: 

Ombudsmøte gir styret fullmakt til å oppnevne valgkomite. 

 

 

Blomster til Lars Fossum og Johnny Ellingsen. Dem går ut av samlagsstyret. 
Takk for innsatsen. 

 

 

  Møte hevet. 

Referent: Therese Skoglund 

 

 

 

 

 

 

 

 


