Referat Styremøte 25. sept 2014
Møtt: Rolf Støre, Svein Andreassen, Stig Rune Valen, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Nina Iren
Jensen.
Saksnr

Sak
Gjennomgang forrige referat
51/14 Årsfest 2014
Magnus S. Jensen, Rolf Støre, Åse Strand sagt seg villig til å sitte i
komiteen. Nina Iren Jensen kan bistå i forkant ved klargjøring av
lokalet.
Alf H.O. Røst forespørres om å ta maten.

Ansvarlig
Åse

52/14 Årsmøte
Formann setter sammen rapporter fra utvalgene.
Innkalling og agenda til Årsmøtet på nett og avis 6. november.
Valgkomite:
Hans Kristian Øvermark (leder), Jonny Ellingsen, Stig Helge
Sørensen
53/14 Møteplan
Korrekte datoer 5/11 og 17/11.
54/14 Treningsavgift for skyttere fra andre skytterlag
Presisering av vedtak:
Treningsavgift for Seniorskyttere kr 1500,- innendørs og kr 1500,utendørs.
Treningsavgift for studenter/skoleelever kr 500,- innendørs og kr
500,- utendørs.
Informasjon må sendes skytterlag og Samlag.
Nina lager utkast til treningsavtale.
Referat godkjent.

55/14

Kommentar til agenda:
Post inn – mail fra Innstranden vedrørende NNM2015 falt ut.
Post inn/ut
Postlisten gjennomgått med følgende kommentarer
Nye seniorskyttere
Vi mangler kontaktperson i laget for nye seniorskyttere.
Vedtak:
Leder i seniorutvalget er kontaktperson for nye seniorskyttere.
Leder står fritt til å delegere oppfølgingen til øvrige medlemmer.
NNM2016
Henvendelse fra Kretstinget i fbm NNM2016.
Vedtak:

Leder
Seniorutval
g

Formann svarer.
Invitasjon Feltinstruktørkurs i regi av DFS
Legges ut på nett.

Rolf Støre

Nina I
Jensen

Invitasjon til Skyteinstruktørkurs II i regi av DFS
Legges ut på nett.
NNM2015 på ski
Anmodning fra Innstranden Idrettslag om å unngå skyting på
Bestemorenga 20-22 mars 2015 pga avvikling av NNM på ski.

Nina I
Jensen

BØS arrangerer Samlagsstevne gjeldende helg, og terminlisten er
satt så det er vanskelig å bytte arrangør.

56/14

Vedtak:
For å imøtekomme Innstrandens ønske forespørres Saltstraumen
Skytterlag om vi kan låne deres bane for avvikling av
samlagsstevnet. BØS skal fortsatt stå som arrangør og avvikle
stevnet.
Økonomi

57/14

Vi ligger greit an i forhold til budsjett. Purring på utestående
medlemskontigent har gitt resultater – noen innbetalinger samt
noen utmeldinger.
Storviltprøven har gått i pluss i fht budsjett.
Statusrapport fra utvalgene

Hvem?

Åse

Seniorutvalget
Ingen ny aktivitet siden forrige møte.
Ungdomsutvalg
Alt utstyr er kommet til Kirkhaugen. Skyteskole starter opp
kommende uke.
Eiendomsutvalget
Dugnad avviklet i Kirkhaugen 15.9.
Dugnad avviklet på Bestermorenga 23.9 – en møtte opp, vinduer
vasket.
Øvrige utvalg
Intet meldt.
58/14

Status pågående prosjekter
Miniatyrbane Bestemorenga (sak 5/14)
Intet nytt siden forrige møte

Rolf

Etablering av elektroniske feltfigurer

Rolf

Intet nytt siden forrige møte

59/14

NNM 2016
Kandidater forespurt, venter svar i uke 40.
Pokaler, kurs, medaljer
Hvem skal ha ansvar føring av lister, innkjøp, bestilling samt
anskaffelse av pokaler/krus vunnet til odel og eie.
Viktig i forbindelse med terminlista for 2015
Svein Andreassen har hatt ansvaret til nå, men ønsker å tre ut av
oppgaven.
Nina og Stig Rune sjekker på sine arbeidsplasser om det er
interesse for å sette opp egne pokaler.
Styret vurderer å sette opp egen pokal (Styrets Pokal).

60/14

Vedtak:
Svein Andreassen beholder ansvaret inntil nytt styre er satt etter
kommende Årsmøte.
Tomhylsecup
Magnus Skyrud Jensen drar i gang Tomhylsecuppen. Skytinga foregår over 6 kvelder. Premiering. Stevnestyring anvendes.
Bør det innkreves innskudd?

Rolf

Nina og
Stig Rune

Svein

Vedtak:
Tomhylsecup er et interstevne og det skal ikke kreves innskudd for
interne stevner. Laget står for kostnader for premiering (gravering
pokal, premie nr 1,2 og 3).
61/14

Dugleiksmerket
Sekretær har fått flere henvendelser angående manglede merker og
diplomer for Dugleiksmerket. Siste oversikt er datert 2009. Noen
resultater er funnet fra 2010 og 2014, samt har mottatt
håndskrevne notater fra noen skyttere. Hvor er tidligere resultater
lagret?
Vedtak:
Svein finner datoer for når Dugleiksmerket har vært arrangert slik
at Nina og Stig Rune kan sjekke opp i resultatdatabasen på
Bestemorenga.
Åse sender mail til Samlaget og ber dem sjekke i sine resultater.
Dugleiksmerket kan for fremtiden kun skytes på det terminfestede
stevnet, og vil inngå som obligatorisk for å kunne bli Årets Skytter.

62/14

Skytetrening NROF – Kirkhaugen

Svein, Nina,
Stig Rune
og Åse

Laget har mottat forespørsel fra NROF avd.Salten om muligheter for
skytetrening i Kirkhaugen i vinterhalvåret.
Vedtak:
Det er p.t. ikke ledig kapasitet i Kirkhaugen. Svein sender svar til
NROF.
Neste møte:
Torsdag 22. oktober kl 18.30 Bestemorenga

Svein

