Referat Styremøte 23. okt 2014
Møtt: Rolf Støre, Magne Drægni, Asle Jensen, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Nina Iren Jensen.
Saksnr

Sak
Gjennomgang forrige referat
52/14 Årsmøte
Mottatt rapport fra alle utvalg, foruten Økonomiutvalg.

Ansvarlig

55/14 Nye seniorskyttere
Kommentar til vedtak:
Seniorutvalget har ikke kapasitet til å lære opp nye seniorer, og det
etterlyses et fast opplegg for disse.
Vedtak: Det arrangeres nybegynnerkurs for voksne siste helg i
januar 2015. Instruktører i laget forespørres. I tillegg settes det opp
ansvarshavende på fastsatte seniortreninger i terminlisten.
Instruks for ansvarlig utarbeides av seniorutvalget, og publiseres på Seniorhjemmesiden, samt ved oppslag og i standplasslederbu. Instruks
utvalget
skal inneholde standplasslederoppgaver, styring av anlegget og
øvrige oppgaver som påfaller ansvarshavende.
NNM2016
Kommentar:
Dato for NNM2016 settes til onsdag 29/6 – lørdag 2/7
59/14 Pokaler/Krus/Medaljer
Kommentar:
Styret setter opp egen pokal til Seriestevne Veteraner – Styrets
Pokal.

Info

Styret

Referat godkjent.
63/14

64/14

Post inn
Postlisten gjennomgått med følgende kommentarer
• All e-post vedrørende tilbud og ammunisjon sendes Sture
Pettersen for behandling.
• Formann bestiller flere lodd fra Landslotteriet.

Nina/Svein
Rolf

Økonomi
Kasserer oppfordrer alle som bestiller på vegne av laget om å få
faktura godt merket med hva bestillingen gjelder.
Det er et positivt avvik i fht budsjett. Dette skyldes i all hovedsak
budsjetterte utgifter i fbm feltelektronikk hvor arbeidet ikke er
kommet så langt som forutsatt ved budsjettering. Ser man bort fra
dette er økonomien på budsjett.

Alle

Arbeidet med kommende budsjett er i gang og forslag til dette
settes til neste møte – 5/11.
Storviltprøven ga oss store inntekter og vi ønsker å starte neste års
sesong tidligere.

65/14

Vedtak:
Første storviltprøve settes i terminlista for 2015 til 5/8-15Statusrapport fra utvalgene
Seniorutvalget
Ingen ny aktivitet siden forrige møte. Innspill til utvalget om å
foreta sjekk av feltfigurer, samt se på muligheten til å sette opp hold
før det blir for mye tele i bakken.
Ungdomsutvalg
Premiering og pizzakveld etter skyteskolen gjennomført.
Noe sen innmelding til trening av "gamle" skyttere gjør at man
vurderer 3 lag på torsdager.
Eiendomsutvalget
ATV'en inn på ny reparasjon med samme feil etter en uke.
Materiell finfelt er festilt.
Behov for ny H-skive på 100 m, kostnad kr 11.500,-.
Innkjøp godkjent.
Øvrige utvalg
Intet meldt.

66/14

Status pågående prosjekter
Miniatyrbane Bestemorenga (sak 5/14)
Laget har mottatt ny skisse fra arkitekt, og det skal være nytt møte i
løpet av de nærmeste dagene. Målet er å få en byggeskisse klar.
Etablering av elektroniske feltfigurer
Arbeidet med å få lagt kabler skal være klart til våren.

67/14

NNM 2016
Det jobbes fortsatt med å få leder på plass.
Avtale med Widerøe
Laget inngår en ettårig prøveperiode med Widerøe for leie av huset
til møter/kurs på dagtid. Sekretær utformer forslag til avtale, og
sender fakturadetaljer til kasserer. Leder Eiendomsutvalg skal være
kontaktperson for Widerøe. Booking av huset må skje minimum 14
dager i forkant.

Rolf

Rolf

Rolf

Nina

68/14

Inntekten brukes til ny vandrepokal – Widerøepokalen – og statutt
utarbeides av styret.
Eventuelt
Det er behov for en full Excelversjon i Kirkhaugen.
Leder ungdomsutvalg sjekker med Lars Andreas om det er flere lisenser igjen på Office-pakken som ligger på Bestemorenga.

Jonny

NKK-utstilling:
Det skal arrangeres en stor hundeutstilling (2000 hunder) på Bestemorenga som kolliderer med vår avvikling av finalen i Tour de SalInfo
ten. Dette er til diskusjon på Samlagsmøtet førstkommende tirsdag.
Terminliste BØS
Formann sjekker med Thor-Arne Tobiassen om han kan ta ansvaret
for å lage forslag til neste års terminliste for laget.
Neste møte:
Onsdag 5/11 kl 18.30 Bestemorenga

Rolf

