
 

 

Referat Styremøte 20. feb 2015 

Til stede: Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Asle Jensen, Nina 
Iren Jensen. 
 

Saksnr Sak Ansvarlig 

21/15 Anlegg Kirkhaugen 
 
Laget har mottatt tilbud fra Kongsberg og Sius.  
To av lagets medlemmer som har kompetanse innenfor bruk av 
dagens miniatyranlegg sendes på besøk til tilbyderne, samt 
skytterlag som bruker anlegg fra disse.  
 
Målet er å ha nye skiver på plass høsten 2015. 
 
Styret skal, etter å ha hensyntatt innspill fra representantene, 
utarbeide en kravspesifikasjon som skal brukes ved besøket. Denne 
skal bidra til å gi et godt grunnlag for endelig beslutning. 
 
Magnus S. Jensen forespørres som styrets representant og John 
Arild Strand som representant for medlemmene. 

 
 
 
 
Styret 

22/15 Kontroll av skiver – Kirkhaugen 
 
Under dobbeltstevnet i Kirkhaugen i februar ble en skytter truffet 2 
ganger under skyting av rikosjett fra en av skivene. Denne skiven 
ble stengt for videre bruk under stevnet, og har i ettertid fått skiftet 
gummi. 
 
Styret mener at episoden er alvorlig og ønsker en kontroll av samt-
lige skiver. Nina kontakter Thor Arne Tobiassen og ber ham, som 
samlagets banekontakt, om å bistå. 

 
 
 
Nina 

23/15 Støtte Parabolflua 

 
Forslag fra Svein om å tildele skyttere som nådde finalen i Parabol-
flua reisestøtte. Det foreslås også å sette støtten for fremtidige fina-
leskyttere i Parabolflua. 
 
Saken tas opp på neste styremøte da 2 av møtedeltagerne er inhabi-
le (deltok selv i år). 

 
 
 
Svein 



 

 

24/15 Sikkerhetsforskrifter 

 

De nye sikkerhetsforskriftene sier at sluttstykket skal være i bakre 
stilling når skyting ikke foregår. Dette praktiseres ikke 100% ved 
miniatyrskyting. 
 
Det skal rettes fokus på etterlevelse av forskriften mot 
standplassledere og skyttere i form av instrukser, påminnelser til 
hverandre og informasjon på hjemmesiden. Styret og 
standplassledere skal gå foran som gode forbilder. 

 

 

Seniorutv 

ved Magnus 

25/15 Hjemmesiden 

 

Publikasjonsløsningen som laget har gjennom DFS er ikke 
tilfredsstillende – verken utseendemessig eller driftsmessig. 
 
Server svarer ikke under oppdateringer, artikler som er slettet 
og/eller utgått på dato henger igjen, systemet tåler ikke bruk av tall 
i filmapper og filnavn, osv. Vi har i tillegg ikke mulighet til å 
publisere på hjemmesiden fra mobil eller nettbrett. Dette gjør at 
mye informasjon som kunne vært på hjemmesiden blir lagt på 
Facebook siden under stevner.  Terskelen for å bruke 
publiseringsløsningen er høy og medfører at laget er svært 
personhavhengig når siden må oppdateres. Laget er også låst til en 
fast mal slik at vi ikke kan påvirke hvor vi ønsker å profilere våre 
sponsorer. Sekretær, som i dag er ansvarlig for oppdateringene, 
ønsker å se på en bloggløsning som også kan benyttes på mobil og 
nettbrett. 
 
Nina får fullmakt til å sjekke ut pris og alternativ løsning. 

 

 

 

 

 

Nina 

 

Neste møte: 02. mars 2015, kl 18.30 - Bestermorenga 


