
Referat Styremøte 21.mai 2014
Møtt: Rolf Støre, Stig Rune Valen, Svein Andreassen, Åse G Strand, Nina Iren Jensen

Saknr Sak Ansvarlig
Gjennomgang forrige referat

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. Purring mottatt fra DFSU, ny frist 30.05.

Oppdatering KME – sjekk om LAN har oppgradert systemet.
Ikke gjennomført da det ikke var endringer i oppdateringen som 
påvirket oss.

Oppussing kjøkken
Utgår fra agenda da kjøkkenet er ferdig.

Nina

33/14 Post inn
 Se siste side. Nina

34/14 Økonomi

Noe utestående kontigent fremdeles. Purring sendes ut.
Økonomien er tilfredsstillende, og kasserer har god kontroll.

Åse

35/14 Statusrapport fra utvalgene

Seniorutvalget
De fleste stevnene som skal arrangeres av Seniorutvalget er avviklet, og 
har gått bra. 

Ungdomsutvalg
Det er behov for innkjøp av premier til aspirantene. Svein ordner dette 
og får det plassert på 100m slik at utdeling kan skje rett etter skyting. 
Ved stevner hvor det er premieutdeling for alle deles disse ut sammen 
med de øvrige.

Det er fortsatt en utfordring at de som er satt opp som ansvarlige ikke 
møter.  Det legges ut på nettet at den enkelte er ansvarlig for å skaffe 
stedfortreder.



Eiendomsutvalget
Vinterutstyret er satt inn, og sommerutstyret er kommet ut og på plass.

Øvrige utvalg
Økonomiutvalg; 
Alf Tobiassen var innom og redegjorde for sponsoravtaler.
2 nye sponoravtaler inngått. Dette er med Kochsenteret og NordKontakt. 
Nå er det 62.000,-i sponsoravtaler.
City Nord 
AN 
Avis
SKS 
NordKontakt  
KochSenteret

Øvrig:
Annonsering 
Trykking av terminlisten – Xerox
TeknoBingo 
Innspill fra Økonomiutvalget om å øke prisen for leien av huset.

Økonomiutvalget utarbeider et forslag til drøfting med styret i fht videre 
strategi for sponsorstøtte.

36/14 Status pågående prosjekter

Miniatyrbane Bestemorenga (sak 5/14)
Forhåndskonferanse med Bodø Kommune fredag 23.05.

Etablering av elektroniske feltfigurer
Møte gjennomført med Lars Andreas Nystad og Karl G Strøm.
Det utarbeides overslag av kostnader for skiver på 200, 300 og 400 
meter.  I tillegg sjekkes det om dagens signalkabler på 200 m kan brukes 
for strøm til øvrige hold.

NNM2016
Det jobbes med å få på plass leder for hovedkomiteen. Dette må være 
avklart i løpet av kort tid.

Rolf

Rolf

Rolf

37/14 Søknad Frifond
Jonny har utarbeidet søknad og sendt denne inn.



38/14 Prosjekt i fht å lage modell for økonomi
Laget har fått god oversikt over regnskap og periodisering. 

Det er ønskelig å få en gruppering av kostnader og inntekter, samt 
samkjøre de postene vi kan påvirke. 

Dette skal danne grunnlag for styrets videre arbeid med økonomien slik 
at laget også i fremtiden har en bærekraftig økonomi.

Kasserer utarbeider dette oppsettet og sender ut til styret i forkant av 
neste styremøte. Åse

39/14 Eventuelt
Datautstyr sekreteriatet
Problemer med å få utskrift fra PC`ene på sekreteriatet. Forsøkt fikset, 
men det lar seg ikke gjøre.

Svein sjekker mulighet for å få hjelp fra ekstern helpdesk.

Utdanningsavd Nordland Fylkeskommune
Til info så er huset og banen utleid 23. mai på ettermiddagen, og således 
stengt for øvrige medlemmer.

Åpent banestevne 9. juni – Vårmønstring – AN3
Svein sender ut invitasjon til skytterlagene. Kopierer inn Nina slik at vi 
får det ut på våre nettsider og Facebook.
Stig Rune oppretter stevnet i Mitt DFS.
Det er også ordnet folk på kjøkkenet.

Jakker
Det er besluttet å gå til anskaffelse av en tykkere jakke som et 
supplement til den eksisterende. Nina sjekker ut alternativer for en 
softshelljakke e. l. Målet er at denne skal være klar til NNM.

Svein

Info

Svein

Stig Rune

Nina




