Referat Styremøte 7. januar 2014
Møtt:
Rolf Støre (RS), Åse Strand (ÅGS), Svein Andreassen (SA), Jonny Ellingsen (JE), Asle Jensen
(for Stig Rune Valen -SRV), Nina Iren Jensen (NIJ)
Saksnr Sak
Ansvarlig
1/14
Møteplan første halvår 2014

2/14

Onsdag 5/2
Onsdag 26/2
Onsdag 5/3 ekstraordinært årsmøte
Onsdag 23/4
Onsdag 21/5
Onsdag 11/6
Alle møter finner sted på Bestemorenga kl 1830.
Møtestruktur
Følgende punkter skal være fast på agendaen fra neste møte:
• Gjennomgang forrige referat
• Post inn/ut
• Økonomi
• Statusrapport fra utvalgene
• Status pågående prosjekter
• Innkomne saker
• Eventuelt

2/14

Møteplan, samt referater fra møtene, publiseres på våre
hjemmesider. Saker som ønskes tatt opp på møtene meldes inn til
styret.
Kurs med Kurt Erik Bekkevold
SRV

3/14

Seniorutvalget har forespurt Kurt Erik Bekkevold om å avholde
kurs for laget. Aktuelle datoer er 21-23 mars. Dette medfører at
internstevne 22. mars må flyttes til 29. mars. Det sjekkes med Kurt
hva som er maks antall deltagere. Dersom vi ikke klarer å fylle opp
kurset med deltagere fra eget lag, inviteres øvrige skytterlag i
Salten til å delta. Kurset tilbys fra Juniorklassen og opp.
Terminlisten
Trening torsdag 29/5 fjernes da dette er en helligdag.
Internstevnet 22. mars flyttes til 29. mars pga kurs.

SRV

4/14

Rolf sender øvrig innhold av terminlisten til Nina.

RS

Nina publiserer komplett terminliste på nett, samt sender denne til
Alf Tobiassen for trykking.

NIJ

Endring i SosØk-utvalget
På årsmøtet ble følgende forslag vedtatt:
Styret vil derfor som et tredje alternativ foreslå at dagens
styresammensetning beholdes uendret bortsett fra at sos/økutvalget endrer navn til økonomiutvalget. Dette krevet kun språklig
justering i lovene. I tillegg justeres antall medlemmer av utvalget.
Dette krever også lovendring. Utvalgslederens oppgaver og ansvar
fremgår av vedlegg til lovene og kan justeres uten at det gjøres
særskilt vedtak om lovendring.
Ansvar for sosiale og kulturelle tiltak, skytterfest o.l . legges til en
egen sos.komite som utpekes av styret.
På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag til vedtak:
Økonomisk/sosialt utvalg endrer navn til Økonomiutvalg.
§7.e) i Lover for Bodø Østre skytterlag endres slik:
Økonomiutvalg på 3 medlemmer. Leder for utvalget er medlem av
styret. De øvrige 2 velges på årsmøtet for 2 år slik at ett av
medlemmene utgår hvert år. Utvalgets arbeidsoppgaver fremgår av
Vedlegg 2, pkt 7.
§ 6 Styret endres tilsvarende slik at leder for sos/øk-utvalget
erstattes av leder for økonomiutvalget
a) Styret får i oppdrag å utpeke en egen sos-komite med ansvar
for kulturelle og sosiale aktiviteter, skytterfest og lignende.
Leder for komiteen kan innkalles til styremøter ved behov.
b) Styret får i oppdrag å endre Vedlegg 2 til lovene, pkt 7 slik at
arbeidsoppgavene til økonomiutvalgets leder blir i samsvar
med ovennevnte.
c) Etablering av økonomisk utvalg skjer i samsvar med forslag
2 fra Stig Sørensen. Årets valgkomite får i oppdrag å finne

kandidater til utvalget innen 1/1-14. Inntil videre fungerer
Alf Tobiassen (leder), Svein Andreassen og styrets leder. Det
endelige valget skjer via kunngjøring på hjemmesida.
Dersom det kommer innvendinger mot de foreslåtte
kandidatene, eller det fremmes forslag på flere kandidater,
innkalles det til ekstraordinært årsmøte for å avgjøre saken.
Frist 01.01.14 har av uforutsette årsaker ikke vært mulig å holde.
Følges opp av Svein Andreassen og Alf Tobiassen og gjennomføres
innen kort tid.
5/14

SA

Miniatyrbane Bestemorenga
Det vises til vedtak på årsmøte hvor styret fikk i oppdrag å arbeide
videre med sikte på å etablere en egen 15m innendørs bane på
Bestemorenga. Konkrete planer - inklusive kostnader og
finansiereing - fremlegges et ekstraordinært årsmøte i mars 2014
for endelig godkjenning.
RS

6/14

Søknad om midler fra SNN-fond til ny innendørsbane på
Bestemorenga utarbeides av Rolf. Gjennomgås på neste styremøte
og sendes SNN innen 01. mars.
Kartlegging bruk av 100 meteren

RS

7/14

Politiet innkalles til møte onsdag 22/1 kl 12.00 vedr bruk av 100 m
banen. Formålet med møtet er å kartlegge deres behov.
Eiendomsutvalget og leder Ungdomsutvalg deltar på møtet.
Post inn:

8/14

Nye kredittkort fra Coop mottatt
Brev fra medlem vedr feil i premieoppgjør
Bekreftelse fra BRREG vedr registerendring
Nytt våpenkort
MVA kompensasjon
Sponsortilbud fra Nordland Forsikring
Oppussing kjøkken

9/14

Ny kjøkkeninnredning skal være på plass innen utgangen av januar.
Øvrig oppussing skal være ferdigstilt i mars. Følges opp av Svein.
Premieinnskudd/Invitasjoner Åpne Stevner
Det er forskjellige innskuddsbeløp på de enkelte stevner, og det er

SA

ønskelig med en standard.
Senior og ungdomsutvalget gjør en vurdering og lager en innstilling
til styret innen neste møte.
For kommende Åpent Stevne i januar settes innskuddet til 120
(Senior/Vet)/100 (J/ER/R)/80(asp) - fordeling 60/60 50/50
40/40.

JE/SRV

JE/SRV

Invitasjon til stevnene utarbeides av senior/ungdomsutvalg. Sendes JE/SRV/NIJ
til sekretær som distribuerer til skytterlag og Internett.
Fortrinnsvis 3 uker før - når påmelding åpnes.
RS

10/14

Rolf oversender tidligere invitasjoner som kan brukes som mal til
Jonny og Stig Rune.
Klargjøring feltfigurer

SRV/JE

11/14

Før feltsesongen starter opp må det foretas sjekk av feltfigurene for
å sikre at alle er i orden.
Utdanningsstipend

ÅGS

12/14

2500 tildeles Magdalena Robertsen i fbm utdanning ved Meråker.
Betaling ammo

Info

13/14

I prinsippet skal all ammo betales med kort ved kjøp.
Skyttere fra andre lag som ønsker å kjøpe ammo skal alltid betale
via terminal med kort.
Økonomi
Kasserer jobber for tiden med overgang til nytt regnskapssystem. I
den forbindelse vil det bli tatt en gjennomgang av bilag.

ÅGS

Neste møte:
Onsdag 5. februar kl 18.30 på Bestemorenga
Referent:
Nina Iren Jensen
Bodø, 8. januar 2014

