Referat Styremøte 11. juni 2014
Møtt: Rolf Støre, Svein Andreassen, Asle Jensen (for Stig Rune Valen), Jonny Ellingsen, Åse
G. Strand.
Forfall: Stig Rune Valen og Nina Jensen
Referent. Åse G. Strand
Saksnr

Sak
Gjennomgang referat fra forrige møte
Ikke sendt inn innspill til sosiale tiltak.
Fra utvalgene: Aspirantpremier innkjøpt.
Eventuelt: Datautstyr sekretariat. Svein tar initiativ til et møte med
LAN for å ta en gjennomgang.
Kjøkken: Fungerer bra, men kasseroller mangler. Svein purrer på
Alf Helge

Ansvarlig
Rolf

Vedtak: referat godkjent.
40/14

Post inn/ut
Gjennomgått. Intet Særskilt på e-post.

Rolf

Mottatt brev fra Politiet som svar på vårt forslag til årlig leiepris.
Vedtak: Vi ber om et nytt møte (Rolf og Svein). Kostnadsberegning
årlige driftskostnader hus og anlegg utarbeides som grunnlag for
nytt tilbud (Åse). Sendes Rolf.
Annet: Rolf lager kontrakt for utleie til Salten Brukshundklubb 21.22.6.14
41/14

Økonomi
Godt i rute ift budsjett.
Åse
Vedtak: Tas til orientering
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Statusrapport fra utvalgene
Seniorutvalget: Stevnene er gjennomført etter plan, og har gått bra.
Folk møter iht innkalling. Feltsesongen ble noe amputert grunnet
snøforholdene, men gjennomført etter beste evne.

Ungdomsutvalg: Aktiviteten er stor, god rekruttering. Fremdeles
utfordringer knyttet til å få oppsatt mannskap til å møte til
treninger og stevner, eventuelt skaffe stedfortreder.
Eiendomsutvalget: Innkjøpt to ryddesager, ei motorsag og ny
plenklipper (Forsvaret). Alt utstyr i orden, ATV-en går. Ingen store
innkjøpsbehov. Det satses på å få ryddet mest mulig kratt. Behov
for mannskap på frivillig basis til dette.
Øvrige utvalg: Økonomiutvalget. Ikke ny info siden forrige møte.
43/14

Status pågående prosjekter
Miniatyrbane: RS hatt forhåndskonferanse med Bodø Kommune.
Rolf
OK-avdelingen også til stede. Info: Ved søknad om tippemidler må
vi være obs på at vi automatisk diskrimineres hvis arbeid startes
Svein
før søknaden er behandlet.
Iht reguleringsplanen er området friluftsområde, der det strengt
tatt ikke er tillatt å oppføre bygninger. Det må søkes om
dispensasjon, men det anses som uproblematisk å få dette.
Vi må også innhente rådighetserklæring fra eiendomskontoret for
tiltaket.
Utforming av bygget: Vi må få en arkitekt til å lage fasadetegninger
som gir bygget et uttrykk som ikke er for monotont. Også antydet at
bygget bør trekkes litt bort fra eksisterende for å markere at det er
to separate bygg med ulike uttrykk. RS har avtalt møte med arkitekt
Berit Naustvoll for å drøfte dette.
De totale signalene fra kommunen til tiltaket, er positive.
Vedtak: Tas til orientering. RS følger opp.
Feltelektronikk: Vi er avhengige av at det blir satt opp en
spesifikasjon på alt vi har behov for med kostnadsoverslag, samt
sjekke at det er signal på de ledige lederne fra 200-m. (LAN). Karl
Gunnar Strøm er klar til å sette i gang med nødvendige
grunnarbeid.
Vedtak: Tas til orientering
NNM 2016: Står i stampe. Leder av hovedkomiteen er ikke på plass.
Må avklares før resten av komitéen kan settes sammen.

Vedtak: Styret arbeider videre med å finne en leder.
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Softshell – jakker.
Styret går inn forslagets alternativ 1. Tools Løvold er leverandør.
Tar opp en prøvekolleksjon i varierte størrelser, de medlemmer
som ønsker det kan komme på Bestemorenga og prøve, bestilling
settes opp. Dette kan gjøres i tide for NNM, siste frist 25. juni.
Totalkostnad ca 565.- pr jakke. Forpliktende bestilling.
Vedtak: Tilbudet går ut til medlemmene. Laget sponser med 250.pr jakke. Disse jakkene kommer som et tillegg til de ordinære
lagjakkene. 100 stk transfermerker anføres BØS, oppbevares hos
Tools. Kan brukes senere på f.eks t-skjorter eller flere jakker.
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Eventuelt
Utleie av skytterhuset 14.-15.6. til Pistolklubben: De faktureres
kr 1500.- for bruk av bane + 1. etasje i huset.
Notat fra kasserer om fokusområder som kan bidra til å balansere
resultatet. Var tilsendt styret på forhånd.
Styret drøftet forslagene, og kom fram til følgende:
Regulering av pris for utleie til egne medlemmer for barndåp,
konfirmasjoner, bryllup og «runde» fødselsdager fra 40 år: Kr
1000.- for nødvendige forberedelser, gjennomføring og opprydding
innenfor en ramme på 36 timer. Ut over dette kr 500.- pr dag. Ny
pris gjelder fra 1.7.14.
Se på mulighetene for å markedsføre Bestemorenga overfor
bedrifter i området og tilby f.eks «Team-building»-arrangement
med skyting og sosialt samvær. Det har vært gjort sporadisk, og
tilbakemeldingene er positive. Må fases inn i forhold til terminfestet
aktivitet både for laget og andre brukere. Krever at vi har
«vertskap».
Pris kr 250.- pr pers pluss ammo og eventuell servering. Saken
sendes over til økonomiutvalget som utarbeider forslag til
salgsmateriell og lager en liste over potensielle bedrifter som vi kan

teste dette ut i forhold til.
Leie ut skytterhuset til enklere møter for små til mellomstore
grupper som har behov for det, muligens både på dag og kveld. Må
fases inn i forhold til terminfestet aktivitet både for laget og andre
brukere. Eventuell servering kan vi ordne via catering, men vi må
fremdeles ha noen som kan være «vertskap».
Pris: kr 2000.- pluss eventuell servering. Hvordan markedsføre?
Økonomiutvalget utarbeider forslag til målgruppe og
markedsføring på samme måte som for team-building.
Kafeinntekter: Hittil (inkludert stevnet 9.6.) er de på 12 924, mens
årsbudsjettet er på 15 000. Bokførte kostnader er på ca 7 250, altså
en netto på ca 5670.
Omsetningen under Vårmønstringen var på ca 4 560 kroner.
Tilbudet med enkel grillmat i tillegg til vaflene var populært, og ga
god omsetning uten at det var mye mer arbeidskrevende (må ha en
ekstra person). Prisene på enkelte varer kan justeres noe opp uten
at de blir ublu.
Jonny og Åse ser på både tilbud og priser og justerer/legger til.
Kostnader: Pr 31.5.var ordinære driftskostnader ca 402 000, mens
budsjettet pr 31.5. var på ca 457 000. Det er noe avvik til budsjett i
både positiv og negativ retning på flere konti, men ikke noe
alarmerende. Det meste er løpende kostnader til drift av
skytterhus, bane og laget, og styret kan ikke se at det er noe særlig å
hente her. Den andelen som skal viderebelastes Forsvaret, er
trukket ut av driftsregnskapet.

