
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS 20.10.2022. 

 

TILSTEDE: 

Kjell Sahl, Pia Kosmo, Aud Sundsfjord, Lars Fossum, Inger Johanne Haabet og Kristian 

Hansen. 

FORFALL: 

Raymond Eliassen, Elias Vollan. 

ORIENTERINGER: 

- Fjordbotn skytterlag er nå formelt lagt ned. 

- Avtalen med AN om AN-skytingen går ut i år. Det avvikles møte med AN i morgen 

med sikte på en forlengelse av avtalen. 

- KIWI er ny sponsor av feltkarusellen. 

- Regnskapet er sendt til revisor. 

 

SAK 34/22 – KLASSESETTINGEN I DFS (Ombudsmøtesak). 

I forbindelse med langtidsplanen er det bestemt ny gjennomgang av klassesettingen. 

Teknisk-Sportslig utvalg er gitt oppgaven å forberede gjennomgangen.  

Utvalget har nå sendt saken på «Høring». I praksis er det en invitasjon til å komme med 

innspill til vurderingen, og det gås her ut vidt hvor medlemmer, skytterlag og kretser blir 

invitert til å delta. 

Vedtak: Styret legger saken frem for ombudsmøtet uten innstilling. Det understrekes at 

skytterlagene er invitert til å gi selvstendige innspill. 

 

SAK 35/22 – PREMIERING PÅ NNM (OMBUDSSAK). 

Ofoten skyttersamlag har foreslått endring i premieringen med standard-premier på NNM. 

Forslaget innebærer at premiering med sølvpremier opphører, og erstattes av annen 

premiering. Formålet med forslaget var å senke utgiftene i forbindelse med deltakelse på 

NNM. 

Saken var oppe til  behandling på Kretstinget på Bø i 2023 uten at det ble oppnådd 

enighet. Saken ble sendt ut til samlagene for behandling. 

Vedtak: Saken oversendes ombudsmøtet for vurdering og avgjørelse på Saltens 

standpunkt i saken. 

 

SAK 36/22 – TERMINLISTEN 2023. 



Forslaget til terminliste har vært ute på høring. Styret gjorde en gjennomgang av 

terminlisten. 

Vedtak: Styret vedtar terminlisten med noen tilpasninger. Terminlisten legges ut på 

hjemmesiden til Salten skyttersamlag som samlagets terminliste for 2023. 

 

 

SAK 37/22 – ÅRSMELDING. 

Kjell Sahl gikk gjennom årsmeldingen. 

Vedtak: Årsmeldingen vedtas som styrets årsmelding for 2022. Saken fremlegges for 

ombudsmøtet. 

 

SAK 38/22 – GODKJENNING AV ÅRSRAPPORTENE I VK-SAMLAG. 

Samlaget skal godkjenne årsrapportene fra skytterlagene. Dette skjer i VK-samlag, og det 

er en viss usikkerhet om prosessen. 

Vedtak: Det ligger en smørbrødliste for dette i VK-samlag. Vi sjekker denne. 

 

SAK 39/22 – BUDSJETT 

Leder har utarbeidet et budsjett for 2023 som ble lagt frem i møtet. 

Vedtak: Budsjettet godkjennes, og legges frem for ombudsmøtet som styrets forslag til 

budsjett. 

 

SAK 40/22 – ETTERGIVELSE AV GJELD FRA FJORDBOTN SKYTTERLAG 

Som det fremgår av orienteringen til møtet er Fjordbotn skytterlag nå formelt nedlagt. 

Laget har en gjeld til samlaget på kr 388,-. Laget har ved nedleggelsen ingen eiendeler. 

Vedtak: I forbindelse med nedleggelsen vedtar styret å ettergi/slette gjelden på kr 388,- 

som skytterlaget har til samlaget. 

 

 

SAK 41/42 – SALG AV AMMO/LADEKOMPONENTER FRA DFS. 

Etter en prosess tidligere i år har skytterstyret vedtatt å avvikle salget av ammunisjon og 

ladekomponenter. Det er flere grunner til dette, bla at DFS har underskudd på dette 

salget. 



Etter en del protester rundt om i skytter-Norge ble det under LS i Bodø avviklet et info-

møte om saken. Styret ble her bedt om å ta en ny gjennomgang av saken, og deretter 

komme med en orientering. 

Saken ble drøftet i skytterstyret 20.9. I en redegjørelse som er sendt alle samlag har 

president Kari Sofie Brøndbo Fiskum redegjort for de vurderinger som er gjort, og at styret 

er kommet til samme konklusjon som tidligere og å avvikle salget av ammunisjon og 

ladekomponenter. 

Etter dette er det kommet et initiativ fra Mørekretsen som bla går på å utsette saken og ta 

den som tingsak på kommende skytterting. Samlagene i Norge er bedt om støtte for dette. 

Saken ble diskutert på styremøtet. Det kom argument både for og imot å støtte til 

Mørekretsens krav. Støtte ble gitt på bakgrunn av de argument som Mørekretsen lanserer 

i sin bekymringsmelding til presidenten. De som ikke ønsket å støtte utspillet mente at DFS 

ikke hadde vært prisdempende samtidig som saken hadde fått en omfattende behandling 

etter første vedtak. 

Vedtak: Styret går ikke videre med denne saken. 

 

Nordfold 21.10.2022. 

 

Kristian Hansen 

referent 

 

 

 

 

 

 

 


