
 
 

Referat styremøte  28.10.2020 

Tilstede: Bård-Johan Furnes, Merethe Ysland, Øystein Nyhagen, Arnt-Erik Aune, Jan Erik 
Åsheim, Åse G. Strand og Katarina G. Strand 
Frafall: Owe Johansen 
Referent: Katarina G. Strand 
Sted: Bestemorenga 
Klokken: 18.00 
Saks nr Sak Ansvarli

g 

48/20 Godkjenning innkalling, saksliste og referat 
- Godkjent 

Katarina 

49/20 Info fra LS-kommiteen 
- stor fremgang på feltbanene, de er i god rute 
- møte med DFS, Nrk og arenaprodusjon i uke 43, opplegg 

for finale felthurtig/stang  
- vært god jobbing fra dugnadsgjengen 
- Terje Vassteig er tilstede sammen med entrepenør på 

dagtid, gir raske avklaringer 
- Geir Torkildsen går inn sammen med Miklas Elingsen på 

200 m 
- Dusj og garderober i Stordalshallen er booket for oss 

stevneuka 
- fremgang vedrørende camping 
- sponsorarbeidet går bra 
- må få tilpasset dugnaden opp mot Forsvarets aktiviteter 

Bård 
Johan 

50/20 Innkjøp Pegasus? Hva er status på det elektroniske anlegget, 
hva må til for at det skal fungere tilfredstillende? Ref. epost fra 
Svein. EOL på noen skiver, hva gjør vi? Ref. epost fra Kongsberg 
og Lars Andreas Nystad. 

- Øystein tar kontakt med Lars Andreas for å gjennomgå 
behov og legger frem en sak for styret senere 

Øystein 

51/20 Bestemorstua - mottatt epost fra Svein vedrørende ønske fra 
Innstranda som ønsker å kalle opp et rom på Bestemorstua for 
“BØS gamle rom” samt få en Krag-Jørgensen til å henge utenfor 
døra. Hva tenker vi?  

- styret syns dette er ok og dersom det er en Krag 
tilgjengelig i laget skal de få denne mot at de sørger for 
plombering 

 
 
 
 
 

Katarina 

 



 

 
52/20 Innstranda skiskyting - forespørsel om ny avtale for lån av 15m 

sesongen 2020/2021 
- får låne hele banen mandager mellom 17.30 og 19.00, 

dette tidspunktet er da banen ikke tilgjengelig for BØS 
- pris 300.- per halvår 

Katarina 

53/20 Årsmøtet: Rapportering DFS, status? Rapporter fra utvalgene. 
Valg. Annet som må ordnes?  

- forslag til endring av lov - miniatyrutvalg inn i eiendom 
- Mona kan hjelpe til ved årsmøte 

Alle 

54/20 Utvalgenes runde - hva rører seg? 
- Eiendomsutvalget - Gunn overtar renholdet etter Martin. 

En del av det som ble funnet på gjennomgang av banen er 
fikset, litt igjen til neste år. Dør oppe fikset etter innbrudd. 
Skivene på 100 m er ordnet av veteranene, litt igjen før de 
fungerer som de skal. Lås nede er også ordnet. Spørsmål 
fra Kongsberg vedrørende vedlikehold av de optiske 
skivene, vi har gitt tilbakemelding om at vi er fornøyd og at 
det er minimalt med vedlikehold.  

- Ungdomsutvalget - Har begynt å komme skyttere tilbake, 
flere nye. Jonny har delt ut jakker og nesten alle har jakker 
nå. Laget en egen FB-side for ungdomsskytterne. Tirsdag 
2 lag og torsdag 1 lag. Samlaget ønsker ungdomssamling 
her første helga i desember, Monica Rossvoll har sagt seg 
villig til å være her fra oss.  

- Seniorutvalget - Er rolig. Gjennomført stevne i helga som 
var. Lars-Andreas har lagt ut resultater.  

- Økonomi - Sponsorbrevene til Jan Erik har ikke gitt 
resultat foreløpig. Oppsummering av regnskap 2020, 
underskudd 179 520,76 i forhold til budsjett. Må finne ut av 
diferanse på inntekter og kostnader på våpendeler. Ellers 
er det avskrivninger som gjør underskuddet. Må vurdere 
hvor mye vi fakturerer per time til Forsvaret når 
lønnssatsen går opp.  

- Forsvaret: Styret må se på hvordan budsjettet på f.eks 
skytebanen og elektronikken er i forhold til avtalen med 
Forsvaret. BØS som lag må her ta mer ansvar for å få 
avtalen med Forsvaret oppdatert og tilpasset 2020/2021, 
vi trenger å få mer betalt for de tjenester vi leverer til 
Forsvaret da vi har for mye vedlikehold på elektronikken i 
forhold til hva vi egentlig sliter på anlegget.  

 
 
 
 

Alle 

 



 

55/20 Sesongen videre:  
Ønske om Salten open? Terminliste ok? Terminliste 2021. 

- må få satt opp lagmesterskap før jul - Arnt Erik er 
ansvarlig 

- terminlisten til samlaget er vedtatt, men ikke startet med å 
jobbe med BØS. Sjekke opp romjulsstevne, skal denne til 
Sulis? 

- Vi har dobbeltstevne første helga i desember, så her gjør 
vi ikke noen flere fremstøt i forhold til evt. Salten open. Fint 
om andre lag vil kjøre stevne samme helg. 

Katarina 

56/20 Årsfest - endelig beslutning 
- utsatt inntil videre grunnet covid-19, nytt styre får avgjøre 

om den skal gjennomføres vinter/vår 2021.  

Katarina  

57/20 Asbjørn Martinusen er gått bort, tidligere ungdomsleder blant 
annet. Hvilken oppmerksomhet sender vi?  

- Styret sender en oppmerksomhet til en verdi av 500.- 
Avventer annonse for å se om det ønskes gave til særskilt 
organisasjon.  

Katarina  

58/20 Eventuelt  
 
Covid-19: Påminnelse om corona-regler. Merethe lager oppdatert 
informasjon og henger opp på dørene.  
Renhold - vi holder på 2 ganger i uka foreløpig.  
 
Oppbevaringsreol for skytebagger: Det er ikke reserverte plasser, 
legger ut info på nettsiden. Kommer opp flere hyller. 
 
Kurs 7.-8. november: Det blir kurs. Vi må ha mer personell fra 
oss. 
 
Lagjakker: Neste frist blir 18.11, da selger vi først av prøvelager 
og så ser vi på om det må bestilles noe.  
 

 

 
 
 

 


