
Referat Styremøte 5. februar 2014Møtt: Svein Andreassen, Stig Rune Valen, Åse G Strand, Jonny Ellingsen, Nina Iren JensenMeldt forfall: Rolf Støre
Saksnr Sak Ansvarlig

Gjennomgang forrige referat

• Sak 2/14 Kurs med Kurt Erik BekkevoldDato bekreftet av Bekkevold. SRV ordner overnatting og invitasjon.
• Sak 9/14 Premieinnskudd åpne stevnerVedtak om standard premieinnskudd satt til 120 (60/60), 100 (50/50) og 80 (40/40) for Senior/Vet, J/ER/R og Asp. Invitasjon settes inn i Mitt DFS og det sendes link til Mitt DFS til skytterlagene når påmelding åpner.
• Sak 11/14 UtdanningsstipendMottatt melding om at utbetaling ikke er foretatt til Birger Pedersen. Kasserer sjekker opp og utbetaler.Referat godkjent.

14/14 Post innBrev fra Nordland Forsikring om innbetaling av kr 10.000 i sponsormidler. Det utarbeides takkebrev som sendes Nordland Forsikring. Åse

15/14 Økonomi Kasserer har fått nytt system for oppfølging av regnskap.Resultat pr januar gjennomgått. Ingen anmerkninger Åse

16/14 Statusrapport fra utvalgeneSeniorutvalgetRedusert med en person, seks igjen. Utvalget fungerer godt og er klar til feltsesongen.UngdomsutvalgMye belastning på enkelte. Det planlegges med møte i utvalget før 26.02. for bl.a å planlegge deltakelse/transport til 1. mai stevnet.EiendomsutvalgetVedlikehold av ATV, slede og scooter i fbm utesesongen er under arbeid.



Øvrige utvalg Se egen sak om Sos/Øk utvalg.
17/14 Status pågående prosjekterMiniatyrbane Bestemorenga Ingen statusrapport mottatt pr 5/2. Prosjektleder purres opp.Oppussing kjøkken Forarbeid som skulle utføres av BØS er ferdigstilt og det avventes igangsettelse av byggmester. Svein purrer opp fremdriften videre.Kartlegging bruk av 100 mMøte avholdt. Politiet er interessert i avtale med BØS ang leie av skytebane.

Rolf

Svein

Rolf

18/14 Endringer SosØk-utvalgSekretær legger ut valgkomiteens innstilling til Øk-utvalg på hjemmesidene. Innstillingen er:Alf Tobiassen, Svein Andreassen og Stig Sørensen. På vegne av styret får Jonny og Svein i oppdrag å oppnevne Sos-
komite.Rolf sørger for endring av lovene.Se sak 4/14 for bakgrunn.
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19/14 Innkomne saker:

Fordeling innkommet e-postSekretær skal sjekke e-post og videresende saker som haster til rette vedkommende. Samtlige e-poster skal inn i agenda under Post inn som orientering til hele styret. Nina

20/14 Eventuelt:

Coop Nordland



Alf Tobiassen og Svein Andreassen har vært i møte med ny markedssjef. Det forventes en tilbakemelding i inneværende uke.
Sparebank 1Svein Andreassen og Åse G Strand har vært i møte med Sparebank 1. Et hyggelig møte og Sparebank 1 ønsker å delta på et styremøte for å presentere forslag til plassering av lagets sparepenger. Sparebank 1 inviteres til neste styrmøte.
BØS OpenMedaljer må bestilles.
Endring i bidragssatsene for feltskyting, skifeltskyting og 
skogsløp.Senior og ungdomsutvalget gjøres oppmerksom på ovennevnte endringer som finnes beskrevet på www.dfs.no
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Neste møte 
Onsdag 26.02 kl 18.30 på Bestemorenga


