
 

 

Referat Styremøte 13. apr 2015 

Til stede: Rolf Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S 
Jensen, 
 

Saksnr Sak Ansvarlig 

34/15 Godkjenning referat 02.03.15 
Godkjent uten kommentarer 

 
Styret 

35/15 Gjennomgang post 
Ingen oversikt sendt ut. Utsettes neste møte. 

Øvrig post:  
Invitasjon møte om videreutvikling av Bestemorenga. 21.4.15kl. 
13.00 på Bestemorstua.  

 Vedtak: Svein og Jonny møter 
 

 
 
 
Svein/Jonn
y 

36/15 Økonomi 
 
Res ift budsjett. Overskudd ca 18’, budsjett 69’. Innbet kontingent pr 
31. mars 46’ (ca 50’ i 2014) 
Vedtak: Tas til orientering 

 



 

 

37/15 Statusrapport utvalg 
 
Seniorutvalget: 
Ikke noe særskilt 
 
Ungdomsutvalg 
Arrangerer fellestransport til Røvassdalen 1. mai. 12 stk påmeldt til nå. 
 
Eiendomsutvalg 
Beising av hus og standplasser 
Alt skal beises i år. Beis er kjøpt inn.  
Vedtak: Jonny ansvar for 100-meter, Magnus for 200-meter, 
eiendomsutvalget for skytterhuset. Startdato 1.mai (eller så snart vær og 
temperatur tillater det) fortrinnsvis ferdig til 1. juni. 
 
Nummerrekka på 200 meter 
Geir Torkildsen skal gjøre jobben med reparasjon, kommer opp onsdag 
22.4. kl.18.00. Det må gjøres en foreløpig fix inntil det er frostfritt ute 
og permanent reparasjon kan gjøres. Det vurderes ulike løsninger. 
 Vedtak: Tas til orientering 
 
Brudd i telekabel hit, Telenor vil ikke ta kostnaden ved å reparere da vi 
er eneste abonnent på linja, og har gitt oss tilbud på mobilt alternativ.  

Vedtak: Svein arbeider videre med saken. 
 
Økonomiutvalg 

- To sponsorer har fått faktura og har betalt for 2015, kasserer be-
sørger faktura til de øvrige. 

- Skal ta kontakt med Bodø Energi mht neste år. 
- Viktig å koble eventuelle nye sponsorkontakter opp mot NNM 

2016 
 

 

 

 

 



 

 

38/15 Status pågående prosjekter 
 
Miniatyrbane 
Ny hall Bestemorenga. Tegninger foreligger, Rolf sender. 
Plangodkjenning sendes Bodø Kommune. Orientering og gjennomgang 
neste møte. Det må gjøres en sikkerhetsmessig og økonomisk vurdering 
i forhold til ønsker fra medlemmer om å tilrettelegge for oppbevaring 
av private våpen. 
 
Etablering elektronisk felt 
 
Dersom dette skal gjennomføres, må arbeidet igangsettes så snart tela er 
gått. Hvis det blir utsatt nå, vil det komme i konflikt med 
forberedelsene til NNM og arbeidet med ny miniatyrbane. Det må 
finnes en prosjektansvarlig som har ansvar og fullmakter. 

Vedtak: Rolf avklarer prosjektleder.  
 
 

 NNM2016 
 
Vi må orientere Samlaget og kretsen om datoer: 30.6. – 2.7.2016. Felt 
torsdag, bane fredag. 
Fortsatt ikke fått avklart leder hovedkomiteen. Rolf forhører seg med en 
ny kandidat, videre prosess besluttes når svar foreligger. 
 
Nytt anlegg Kirkhaugen 
 
Magnus har vært i kontakt med Sius for å forespørre. Lave 
driftskostnader sammenlignet med dagens. Kostbart i anskaffelse. 
Demo tilsendt, programvare basert på Windows95. Umiddelbart 
inntrykk er at dette ikke vil være den beste anskaffelsen. Også 
utfordring i forhold til å ha to ulike systemer (ref sak om 
stevnestyring/resultater og opplæring).  

Vedtak: Inntil videre brukes de gamle skivene.  
 
Kulefangere må sjekkes og eventuelt repareres slik at det 
sikkerhetsmessige ivaretas før sesongen starter til høsten. Svein 
kontakter John Åge Hansen for råd vedrørende materiell til reparasjon. 
Kostnadsoverslag legges fram i neste møte.  

 
Dersom det skal anskaffes nye skiver nå, må det gjøres en vurdering av 
arbeidet knyttet til eventuelt å montere nye skiver i Kirkhaugen for 
senere å flytte dem til den nye hallen på Bestemorenga, også sett i 
forhold til reparasjonskostnader på de gamle. 
 

 

 

Rolf 
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Rolf 
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39/2015 Orientering fra møte med politiet vedr. bruk av Bestemorenga  
 
Svein og Rolf hatt møte med Geir Håland hos politiet. Konklusjon: De 
har inngått avtale med pistolklubben, regner med å kunne ta i bruk 
aktuelt område etter sommerferien. Vil fortsatt ha behov for å låne vår 
bane til skarpskyting og litt feltskyting, 30 – 40 timer pr år etter 
nærmere avtale. Ut juni får de bruke banen som i dag i sambruk med 
Forsvaret. 

Vedtak: Tas til orientering 
 

 

 

 

 

40/2015 Overtagelse av grunn-eiendommene på Bestemorenga, 
kostnader for oppmåling 
 
Faktura på oppmåling og delingsgebyr er mottatt. Eiendommen(e) 
overdras vederlagsfritt fra NFK og BK til oss, vi må betale 
omkostninger. Rolf har fullmakt til å signere egenerklæring om 
konsesjonsfritak. Vi må ha bistand til å fastsette verdi på 
bygningsmassen som grunnlag for 2,5% dokumentavgift. 

Vedtak: Tas til etterretning.  
 

 

 

41/2015 Vedr. treningsavgift for ikke-medlemmer 
 
Det er kommet synspunkt på ordningen.  

Vedtak: Tas opp til evaluering på neste møte. 
 

 

 

42/15 Resultat/oppgjør – stevner 
 
Mottatt kritikk for manglende publisering av resultat. DFS har vedtatt at 
det skal legges ut senest 14 dager etter stevnet. Det er en utfordring at 
de ansvarlige for stevner ikke alltid har kompetanse på å legge ut 
resultat og at denne oppgaven legges over på andre. I tillegg er det 
travelt for lagets skyttere å skulle ha stevnestyring/oppgjør i tillegg til å 
skyte selv. Ulike forslag til bedre løsninger enn dagens ble drøftet.  
 
Vedtak: Vi bruker hjemmesida og facebook til å oppfordre interesserte 
til å melde seg som frivillige til stevnesekretariat med ansvar for 
stevnestyring og oppgjør (opplæring gis). Ved stevner: De som skal 
arrangere gis skytetid iht arbeidsoppgaver.  
 
 

 

43/15 Ajourhold resultat Internkarusellen-felt 
  
Resultatene for samtlige skutte stevner er etterlyst. Er sendt til Nina for 
publisering.  
 Vedtak: Tas til orientering 
 

 



 

 

44/15 Innmeldt sak fra Jonny: 
Nye skiver på miniatyrbane kontra skyteskole, hvordan løse den saken. 
Få bygd egne kasser til pappskiver? 
Vedtak: Utsettes til vi har besluttet vedr. nye skiver. 
 

 

45/15 Eventuelt 
Påmelding til 17.maitog. Rolf melder inn til samfunnskontoret. 
 

 

 

Neste møte: 11.mai 2015, kl 18.30 - Bestermorenga 


