
SALTEN SKYTTERSAMLAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 9.05.2022 

STED: TEAMS 

TILSTEDE: Kjell Sahl, Aud Sundsfjord, Pia Kosmo, Raymond Eliassen, 

Inger Johanne Haabet, Elias J Vollan og Lars Fossum. 

 

Sak 15/22 – Orienteringer. 

Leder hadde vært på skyttertinget, og orienterte om følgende saker: 

• Ny kvinnelig president 

• 50-lappen vedtatt 

• Fjordbotn skytterlag vil nedlegges 

Raymond Eliassen etterlyste nedleggelsessaken for Misvær 

skytterlag, og hva var «ståa» i den saken. Kjell undersøker dette 

nærmere. 

 

Sak 16/22 – Salten-rundt rutiner. 

Det har vært noe «støy» omkring påmelding til Salten rundt og 

rutinene for dette. Det blir hevdet at dette skyldes at enkelte lag er 

urutinerte som arrangører På den annen side må skytterne selv ha et 

ansvar for at påmeldingen blir korrekt. 

Vedtak: Det foretas en rutinegjennomgang i forkant av neste års 

Salten rundt. 

 

 

 

Sak 17/22 – Samlagsstevnet i felt. 



Stevnet ble arrangert sammen med Karusellavslutningen i Saltdal. 

Dette hadde sammenheng med at arrangøren av samlagsstevnet ikke 

kunne påta seg dette. 

Raymond redegjorde for at de ville prøve å arrangere felthurtig/stang 

i forbindelse med Saltdalsstevnet i sommer. 

Vedtak: Saken tas til etterretning. 

 

Sak 18/22 – Betaling for ungdomsskyttere på Samlagsstevnet i felt. 

Rekr og jr har pga misforståelse betalt kr 20,-, men skulle betalt kr 

120,-. Saltdal skytterlag sitter i dag med «tapet». 

Vedtak: Samlaget tar ansvaret og dekker kr 1.170,- til Saltdal 

skytterlag. 

 

Sak 19/22 – Gavepremie NNM og LS. 

Vedtak: LS arrangeres i vårt samlag, og det innvilges da kr 2.000,- til 

gavepremie. Det innvilges kr 1.000,- i gavepremie til NNM. 

 

Sak 20/22 – Sponsor til feltkarusellen. 

Saltenposten har vært sponsor til feltkarusellen. Det lykkes ikke å få 

kontakt med Saltenposten om forlengelse. Brev blir ikke besvart osv. 

Vedtak: Det arbeides nå videre med å skaffe ny sponsor fra neste 

sesong. Alle oppfordres til å ha «følere» ute.  

 

Nordfold, den 10.5.2022. 

Kristian Hansen, referent. 


