
 

 

Agenda styremøte 13 mars - 2017 

Til stede: Svein Andreassen, Olav M. Jentoft, Terje Holten, Merethe Ysland, Magnus S. 
Jensen og Jan Erik Aasheim 
Forfall: Åse Strand 
Referent: omj 

Saks nr Sak Ansvarlig 

10/17 Postliste. 09.01.17 – 12.03.17 
06/17 Bodø Sportsskytterklubb – Barents Summer Games    
07/17 Salten skyttersamlag – diverse orienteringer 
08/17 Politiet – brev vedr. 15 m banen  
 
Postlisten referert og tatt til etterretning. 

Ref. forrige møte: Ingen kommentarer til referatet. Referatet tatt 
til etterretning. 
 

 

11/17 - Landsskytterstevnet 2021 
- Søknad sendt pr. 31.januar 2017; 

 
Søknad sent med de nødvendige vedlegg, behandles på skyt-
tertinget LS 2017 
 

Svein 

12/17 - Overtakelse av arbeidsgiveransvaret - forsvarspensjonis-
ter. 

 
BØS er ikke kommet til enighet med Forsvaret angående økono-
misk støtte i 2017. Vi har derfor ikke overtatt ansvaret for pensjo-
nistene. Tilsendt faktura for januar ble avvist av Forsvaret med 
begrunnelse at avtale ikke var inngått. Vi vil opprettholde kontak-
ten frem til en eventuell avtale er i boks. 
Åse sender faktura for februar og purrer på betaling for januar 
med henvisning til avtalene. 

 

Svein 

13/17 - Samarbeid - Barents Summer Games 
 
Bodø Sportsskytterklubb skal arrangere Barents Games den 
1.- 3. september og ber om samarbeid og bistand ved bruk av 
100 mètern. Styret er positiv til et samarbeid, viser til vedlegg. 
 

Svein 

14/17 - Salg kaliber 22 skivene; 
   Det er pr nå solgt 11 skiver. Åse sender ut faktura. Tre skiver er 
solgt til Bedriften. To er montert opp på skive 13 og 14. Terje har 
utført jobben. 
  

Magnus/
Å se 
 
 



 

 

15/17 - Skyteskole  
   
 Ungdomsgruppa ved Merethe utarbeider opplegg/forslag for Skyt-
terskole/introduksjonskurs. Har møte 16 mars. Lagets skyttere må 
bistå etter ønske fra U.gruppa  
    

Merethe 
 

16/17 - Premiering – Vårmønstring –  bane/felt 

 
Ansvar Magnus. Utarbeider forslag til opplegg. Svein, Terje og 
Jan Erik forsøker å skaffe midler til premiering. Vi utfordrer 
også lagets medlemmer til å bidra slik at stevnet blir attraktivt 
for skyttere utover vårt Samlag.    

 

Magnus/
Merethe 

17/17 
 
 
 

- Samarbeidsavtaler/ sponsing 

    Regninger er sendt til våre samarbeidspartnere. 
    Tilbud til nye samarbeidspartnere er også sendt. 
 

Svein/ Jan 
Erik 

18/17 - Resultatservice 
- AN, Samlaget, Saltenposten og internt 

 
Magnus har opplegg med alle. Viktig at resultatene kommer i 
avisene og på Samlagets hjemmeside. 
 

Svein/Ma
gnus 
 

19/17 - Innendørshallen – Bestemorenga 

 
Byggestart mai 2017, Tett hall i oktober 2017. Diverse arbeid 
utover vinteren. Innflytting planlegges i april 2018. 
 

Svein/ 
Rolf 

20/17 - Eventuelt 

Ingen saker 
 

 

  
Reff.omj 
 


