
Referat Styremøte 23. april 2014
Møtt: 

Saksnr Sak Ansvarlig
Gjennomgang forrige referat
Nye datoer på utsatte interfeltstevner som følger;
Avholdes i mai – 2 ettermiddager.
22. mai – i Saltstraumen Internstevne IK1 med SFH.
24. juni kl 17.30 Bøckmanns Pokal IK2 med finale.
Ansvarlige som i terminlisten; Rolf Støre, Thor A Tobiassen, Jan
Erik Aasheim, Per Ove Røkke, Alf Helge O Røst.

Innspill til Miljø- og trivselsmessig tiltak innad i skytterlagene
Ungdoms- og seniorutvalg setter opp punkter og sender til
sekretær innen 11.04.14. Sekretær sammenstiller og sender til
DFSU.
Ikke mottatt

Nina

27/14 Post inn/ut
 E-poster - se agenda.

NNM 2014- påmelding henges opp på Bestermorenga. Info på web.
Gavepremie fra BØS til NNM– 500 kr.
Til LS 750,-
Beiarstevnet 300,-
Samlagsstevnet 300,-

Nominering Nordisk:
Styret tar en vurdering etter Samlagsstevnet/NNM – frist for 
innmelding 15. juli.

Skytingens Dag 18/5. 
Annonseres web og Facebook – NIJ
Annonse AN - Svein
Bestille materialer – Rolf og Jonny

Oppdatering KME – sjekk om LAN har oppgradert systemet.

Vedtak tillatelse Bingospill
Innkalling årsmøte Soløyvatnes Vel tirsdag 29.04.14. Representant 

Nina

JEL



fra BØS: Lars Håkon Nystad

28/14 Økonomi 

Ligger på budsjett på inntektene (periodisert)
Kostnader over budsjett. Trekkes ammo fra er kostnadene ca på 
budsjett. 

Laget har stor varebeholdning av ammunisjon – det tas en 
gjennomgang med ammoforvalter i fht behov for fremtidige 
bestillinger.

Innspill til neste styremøte: Prosjekt i fht å lage modell for å drive 
laget i 0. Fått god oversikt over regnskap og periodisering – gir oss 
mulighet til å bryte ned kostnader og inntekter.

Åse

29/14 Statusrapport fra utvalgene

Seniorutvalget
Seniorutvalget informert om helgens stevne – påminnelse sendt ut 
pr mail.  Under kontroll.

Ungdomsutvalget
I overkant av 30 skyttere på trening 22. april – gledelig.
Buss til Rana1. Mai stevnet. 5 aspiranter, totalt 13 skyttere. Jonny 
kjører bussen.
Behov for å gjøre noe med stien mellom standplass og grava. Der er 
veldig vått.  Rolf sjekker alternativ for billig duk og grus. Hvis dette 
kan ordnes innkalles det til dugnad på kort varsel.

Eiendomsutvalget
Alt materiell er i orden.
Vårrydding på anlegget før helgens stevne. Standplasser rengjort.
Møte med Politiet i fht bruk av anlegget.

Øvrige utvalg 
Økonomiutvalget – sponsorpakke under utarbeiding.
Koch inviteres til møte på Enga. Innspill fra styret om å invitere 
mulige sponsorer til Skytingens Dag.

30/14 Status pågående prosjekter



Miniatyrbane Bestemorenga (sak 5/14) 
Bedt Byggesakskontoret om et formøte.
Når dette er gjennomført kontaktes kommunen som er huseier i 
Kirkhaugen.

Oppussing kjøkken 
Kjøkkenet er ferdig og klart til bruk.
Huset utleid 4. mai til konfirmasjon (Bård Johan).
Alf Helge fått kortet til CN for innkjøp av kjeler.

Rolf

Svein

31/14 NNM 2016

På årsmøtet fikk styret i fullmakt til å etablere elektroniske 
feltfigurer sommeren 2014. 
Styret har behov for en detaljert beskrivelse for hva som må gjøres, 
samt kvalitetssikring av kostnader.  Rolf kontakter Lars Andreas for 
et møte og nærmere fremdrift.

 Leder av hovedkomiteen må utpekes, samt stevnepresident.
HV er ute – hvilket betyr at vi har ikke bistand fra dem. 
Komite som består av innkvartering, skyteteknisk, 
resultat/påmelding, etc.  Rolf og Svein initierer.

32/14 Eventuelt

Frifond
Jonny forbereder søknad til neste møte. Hva bør vi søke om.
Det søkes om en Sauer 6.5
Deltakeravgift regionale/landsdekkende stevner
Leie av buss for kjøring til stevner. (reisestøtte).
Premiering
Sosiale tiltak

Rapport for 2013 sendt og godkjent.

Makulering av regnskap
Svein har vært i kontakt med Arkiv Nordland. 
Det tas et skjønnmessig utvalg av hva som skal makuleeres og hva som 
skal arkiveres. Det er viktig å ta vare på det som er av historisk verdi.



Lodd fra DFS
Lodd fra DFS er mottatt. Svein tar på seg å bli kvitt disse. Lodd kan 
selges på Skytingens Dag.

Innspill fra Jan Erik Aasheim

Sak 1
Tas opp med ammoforvalter i møte førstkommende tirsdag.

Sak 2I forhold til årets budsjett er det satt av kr 7.500 til NC-støtte. Det 
innvilges maks inntil kr 2500,-i støtte pr person for samtlige NC 
stevner. Dersom det er flere deltakere enn budsjettet tilsier fordeles 
totalsummen forholdsvis.  NC i fbm LS kvalifiserer ikke til støtte.




