Referat Styremøte 03. mar 2015
Til stede: Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen,
Nina Iren Jensen.
Saksnr
26/15

27/15

Sak
Godkjenning referat 02.02.15
Kommentar sak 20/15:
1) Pris for leie av skytterhus legges synlig på hjemmesiden.
2) Leietaker skal være Politiets Bedriftsidrettslag.
Referat godkjent med kommentarer.

Styret

Godkjenning referat 20.02.15
Referat godkjent.
Gjennomgang post 2/2 – 2/3-15
Info Skyttercamp LS2015.
- Publisert på vegg Bestemorenga
- Publiseres på hjemmesiden
- Nina kontakter Samlaget for avklaring om felles påmelding.

Nina

Tilbud om kjøp av våpen
- Publiseres på hjemmesiden
- Videresendes Samlaget

Nina

Fordeling Teknobingo
- Oversikt mottatt

Åse

Lotteri- og Stiftelsestilsynet
- Regnskapsrapport 2014 – frist for innlevering 01.06.15

Åse

Post ut:
- Formann har sendt e-post til Politiet vedrørende sak 20/15,
pkt 4. Ikke mottatt svar – purring sendes.

28/15

Ansvarlig

Økonomi
Kasserer gjennomgikk regnskap som er i hht budsjett.
Kontigenkrav er sendt ut med frist 15. mars.

Rolf

29/15

Statusrapport utvalg
Seniorutvalget:
Siste seriestevne innendørs går denne uke.
Feltstevne til helgen – under kontroll av Alf Helge O Røst og Terje
Holten.
Påmelding til Samlagsstevne 22.03 åpnes på Mitt DFS.
På grunn av avvikling av Samlagsstevne Miniatyr i Saltdal lørdag 7.
mars sees det på mulighet for innskyting i forkant av feltstevnet
søndag. Dette da det er planlagt med innskyting lørdag, samtidig
som Miniatyrstevnet går.
Ungdomsutvalg
Rolig periode. Venter på materialer for reparasjon av skiverammer.
Eiendomsutvalg
Ekstremværet "Ole" tok alle skilt på 100 og 200 meter. Dekkes ikke
av forsikringen. Nye skilt kommet opp på 100 m, men ikke på 200
m.
Lagervegg på 100m har blitt tagget. Politianmeldelse vurderes.
ATV og Scooter testet og fungerer OK.
Det lages egen loggbok til bruk i Kirkhaugen og Bestemorenga hvor
medlemmer som har nøkler skal signere inn og ut når banene
brukes utenom terminfestede treninger og stevner.

Svein

Notat med retningslinjer og ansvar utarbeides og sendes de som
har fått/får nøkler. Skytebaneinstruks vedleggs notatet som skal
signeres av den enkelte og er en forutsetning for å få utlevert nøkler. Nina
Sekretær utarbeider forslag.
Det understrekes at ved skyting på Bestemorenga skal være
Skyteleder tilstede – det vil si minimum 2 stk på standplass.
Økonomiutvalg
Brev med faktura er på tur i posten til sponsorer.
Leder Øk utvalg og styreleder har møte i slutten av mars.

30/15

Status pågående prosjekter
Miniatyrbane
3D -tegninger som skal benyttes i forbindelse med godkjenning er
nesten ferdig.

Rolf

Elektronisk felt
Ble utsatt i påvente av at telen skal gå ut av bakken. Karl Gunnar
Strøm og Terje Holten forespørres om å starte graving så snart det
er mulig.
Styreleder ber om møte med Ordfører for å presentere våre
pågående og fremtidige planlagte prosjekter.

Rolf

NNM 2016
Avtalt møte 4/3 for å diskutere foreslåtte kandidater.

Rolf

Anlegg Kirkhaugen
Beslutning om kjøp av nytt anlegg tas etter at tilbud fra Sius og
Konsberg er evaluert.

31/2015

32/2015

Før vi sender representanter til skytterlag som bruker systemene,
kontakter Magnus S Jensen Sius og KME for å sjekke om vi kan få en
demoversjon installert. Dette for å se om de møter vårt
grunnleggende behov.
Nye hjemmesider
Ref sak 25/2015
Sekretær innhentet pristilbud på domene og webhotell.
Dagens løsning koster kr 1560,- pr år.
Pristilbud fra Nordic Hosting er på 1045,-, eks mva, pr år.
Vedtak om å bytte leverandør. Sekretær forestår det praktiske og
designer ny hjemmeside. Ny adresse er: www.bodo-ostre.no
Vi beholder eksisterende e-post adresse.
Støtte Parabolflua
Ref sak 23/2015
Sekretær deltok ikke i vedtak pga inhabilitet.
Styret vedtar å tildele hver finalist i Parabolflua kr 500,- i Sportslig
støtte.

Magnus

Nina

Åse

33/2015

Samlagsstevnet Saltstraumen
Ungdom- og Seniorutvalg må samkjøre arrangement og
forberedelser da det er BØS som står som arrangør i Saltstraumen.
Statuttene og premiering for Samlagsstevner er gjennomgått av
samlagsstyret – endelig sammenstilling avventes.

Neste møte: 13.april 2015, kl 18.30 - Bestermorenga

Jonny/Magn
us

