Referat Styremøte 11. september 2014
Møtt: Rolf Støre, Svein Andreassen, for Stig Rune Valen, Jonny Ellingsen, Åse G. Strand.
Forfall: Nina Jensen
I tillegg møtte Alf Tobiassen fra økonomiutvalget

Referent. Åse G. Strand
Saksnr

Sak
Gjennomgang referat fra forrige møte
Ad sa 40/14: Det er ikke avholdt nytt møte med politiet vedr leie av
skytebanen. Vi avventer utfallet av politiets dialog med Forsvaret
om annen løsning.

Ansvarlig
Rolf

Vedtak: referat godkjent.
47/14

Post inn/ut
Postliste ikke gjennomgått gr forfall hos sekretær

Rolf

Mottatt brev fra Salten Skyttersamlag med innkalling til møte
vedrørende terminliste 2015, Fauske Hotell 23.9. kl 18.30.
Vedtak:. Thor Arne Tobiassen representerer BØS.

48/14

Annet: Rolf Støre har fullmakt til å signere atale om TechnoBingo
samt kjøpekontrakt med Bodø Kommune for arealer på
Bestemorenga
Økonomi
Tatt høyde for at ammunisjonsregnskapet må avstemmes i forhold
til lager, ligger vi greit an i forhold til budsjett. Likviditeten er god.
Purring på utestående kontingenter er sendt ut.
Vedtak: Tas til orientering

49/14

Statusrapport fra utvalgene
Seniorutvalget: AN-finalen gjennomført uten nevneverdige
problem. Positivt at skytterne ble igjen til premieutdelingen på
slutten av dagen.
Kommentar: Ved mesterskap bør det ikke gis anledning til å skyte
omgang til andre tider enn når mesterskapsomgangen går. Hvis det

Åse

gis anledning for noen til å skyte «utenom tur», kan man risikere at
hele spenningen med finaleomgangen er ødelagt.
Ungdomsutvalg: Gode resultat i lagemesterskapet, tett i toppen i
ER. Også gode plasseringer i AN-skytinga. Viktig: Ikke glem å sette å
opp trening i terminlista i uka etter LS.
Eiendomsutvalget: Full fart med klargjøring for vinteren. ATV-en
blir muligens reparert på Forsvarets verksted. Liten framdrift i
anleggsarbeidet avtale med PK Strøm. Dette tas opp med
entreprenør dersom de ikke er kommet i gang til 14.9. Det har vært
møte med Forsvarsbygg 11.9. De dekker alle kostnader til
renovering av kjøkken, skifte av vindu og bordkledning etter avtale.
Dugnad på Enga 23.9.
Dugnad i Kirkhaugen 15.9.

Øvrige utvalg: Alf Tobiassen orienterte om arbeidet med
sponsoravtaler og gjennomgikk de eksisterende. CSkal ha møte
med markedssjef Coop Nordland / City Nord på Enga 26.9. Rolf
Støre og Svein Andreassen deltar også her. Henning Ivarrud
inviteres også til å delta.
Det har vært drøftinger med Sparebank1NordNorge om ny avtale,
skal være nye møter.
50/14

Status pågående prosjekt
Miniatyrbane: RS sender ny søknad til SNN-fondet om midler til
banen, vi fikk avslag på søknad sendt i vår. Skal delta på møte med
Bodø Kommune og de andre interessentene på Bestemorenga 30.9.
for å presentere vårt prosjekt og samtidig se hva de andre
planlegger. RS og SA møter.
Arkitekt Berit Naustvoll er engasjert for å se på eksteriøret på
nybygget, lage skisse til løsning.
Vi må være oppmerksomme på at momsrefusjonsordningen til
idrettslag er strammet inn, dette må tas hensyn til i budsjettet.
Vedtak: Det ovenstående tas til orientering.
Det skal sendes to separate søknader til Bodø Kommune: Det søkes
om 1 million til skytehallen. I tillegg søkes om midler til å etablere

Rolf
Svein

elektronisk feltbane til NNM 2016. RS og SA ber om møte med
politisk ledelse for å presentere og drøfte planene.

Feltelektronikk: Prosjektet er startet.
Vedtak: Tas til orientering
NNM 2016 Styret drøftet ulike kandidater som kan forespørres om
å ta rollen som leder av hovedkomiteen.
Vedtak: Styret arbeider videre med å finne en leder.

51/14

Årsfest 2014.
Det er behov for å nedsette en komité.
Vedtak: De som arrangerte i 2014 forespørres. Stig Rune ber
Magnus om å kontakte de andre.

52/14

Årsmøte
Formann forespør følgende om å sitte i valgkomiteen:
Stig Sørensen, Nina Jensen, Jon Even Sandvei
Frist for å sende inn rapporter fra de ulike utvalgene til
årsrapporten, er 15.10.

53/14

Datoer for styremøter fram til årsmøtet:
25.9.14
22.10.14
56.11.14
19.11.14
Møtene avholdes på skytterhuset kl. 18.30 dersom ikke annet
bestemmes.

54/14

Treningsavgift for skyttere fra andre lag
Styret drøftet forholdene rundt skyttere fra andre lag som får trene
på våre baner. Det ble besluttet å innføre en treningsavgift på kr

1500.- for innendørssesongen og 1500.- for banesesongen fra og
med innendørssesongens start høsten 2014. Skyttere som har
betalt avgift, får anledning til å trene sammen med BØS på oppsatte
treninger.

