
 
 

 

Protokoll fra styremøte  16.11.2020 

Til stede: Bård Johan Furnes, Åse G. Strand, Merethe Ysland, Arnt-Erik Aune, Øystein 
Nyhagen og Jan Erik Åsheim 
Forfall: Katarina G. Strand, Owe Johansen 
Sted: Bestemorenga  
Klokken: 18.00 
Saksnr Sak Ansvarli

g 

59/20 Godkjenning innkalling, saksliste og referat. 
 
Vedtak: Godkjennes 

BJ 

60/20 Smittevernsansvarlig: Det er kommet forslag fra Kim A. Korsmo 
om at laget bør ha en egen smittevernsansvarlig som kan avlaste 
leder og styret. Han kan påta seg ansvaret.  
 
Vedtak: I den nåværende uavklarte smittesituasjonen ser styret 
et klart behov for å opprette en slik funksjon. Styret takker Kim 
Andre Korsmo for initiativet, og ber ham påta seg dette fra og 
med nå så lenge det er behov for det. 
 

BJ 

61/20 Tiltak covid: Hvilke tiltak må vi forlenge/iverksette etter siste ukes 
oppdateringer fra regjering, DFS og kommunen? 
 
Vedtak: Skyting starter opp fra og med denne uka. Retningslinjer 
fra DFS følges. Ungdoms- og seniorskyttere skal ikke skyte 
samtidig. 
Eventuelle ekstra tiltak fra Bodø Kommune overstyrer DFS 
retningslinjer. 
 

BJ 

62/20 
 

Instruktørkurs 1- 2021: Det er kommet forespørsel fra DFS om å 
stille som kurssted for kurs 1 27.-28.11.2021. Tar vi på oss 
oppdraget? 
 
Vedtak: Skytterlaget påtar seg dette oppdraget på samme 
betingelser som for det kurset som skulle vært gjennomført 
6.-8.11 2020. 
 

BJ 

63/20 Årsmøtet: 
- Årsmøtepapirer ble gjennomgått med små justeringer 
- Forslag til referent og møteleder: Referent Katarina G. 

Strand, møteleder Bård Johan Furnes 
- Plassering av deltakere ble planlagt ut fra 

smittevernhensyn. 
 
 

Alle 



 

 
 

 

- Ny sekretær er ansvarlig for å rapportere nytt styre til 
Br.reg. og oppdatere styre og utvalg i VK-skytterlag, 
Katarina kan bistå. 

- Åse kjøper inn Twist. Mona E. tar seg av koking av kaffe 
og evt. rydding, men må ha noen til å låse opp tidsnok og 
låse etterpå/være til hjelp. Bård Johan møter i god tid og 
låser inn. 
 

64/20 Datamaskin kjøpt av BØS til leder: Katarina G. Strand ønsker 
avklaring på hva hun skal betale BØS for å beholde 
datamaskinen som ble kjøpt da hun startet som leder i 2017. 
BØS betalte for den kr 4344.-  
 
Vedtak: Maskinen anses som avskrevet, og Katarina G. Strand 
får overta den vederlagsfritt. 

BJ 

65/20 Eventuelt: Info fra DFS om sms-pålogging ved tilgang 
VK-skytterlag/samlag.  
Vedtak: Tas til orientering. 
 
E-post om ombudsmøtet - løsning for BØS ombud:  
Vedtak: Styret foreslår for årsmøtet at det velges ett ombud som 
representerer lagets fem ombud. Vedkommende må beherske 
Teams.  
 
Heliteam Cup gjennomføres i laget med åtte runder som tiltenkt. 
Ungdommene kan få skyte tirsdag eller torsdag, og resultatene 
meldes inn sammen med de andre. Stevnene kjøres i BØS som 
rene internstevner, det vil si at skyttere fra andre lag ikke kan 
delta. Ref. smittevernsregler. 
 
Lagmesterskap miniatyr gjennomføres 8. og 10.12. (ordinært) og 
9.12. (ligg - kne - stå). 

 


