
 

 

 

 

Referat styremøte   10.01.2018 

Til stede: Katarina G. Strand, Jan Erik Aasheim, Miklas Ellingsen Brunes, Ole Kristian 
Lorentzen, Merethe Brunes, Åse G. Strand, Svein Andreassen. Forfall: Owe Johansen. 
 
Referent 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste, referat siste styremøte 

 
Vedtak: Godkjennes 

Katarina 

2/18  Postliste. 
Gjennomgått av leder. 
 
Vedtak: Tas til orientering 

Katarina 

3/18 
 

Presentasjon av medlemmene 
Kort om hver enkelt. Erfaring og oppgaver. Utfordringer. 
 
Vedtak: Tas til orientering.  
 

Alle 

4/18 2018 for Bodø Østre skytterlag 
- NNM: Komiteen er arbeid. Nytt møte 15.1. Samme 

organisering av komitéen som i 2016, bortsett fra at 
den utvides med en IT-ansvarlig. Oppgraderer gammel 
lydanlegg, satser ellers på å låne utstyr. Ikke full 
oversikt over nødvendige investeringer. Det er søkt om 
50’ fra Bodø kommune til dekning av arenakostnader 
og kostnader til skiver og materiell. 

- LS forberedelser: Møte foreløpig hovedkom 
gjennomført 3. januar. Komiteen ikke fulltallig ennå. 
Skal være komplett innen høsten 2018. Strategi for å 
nå nødv sponsorinntekter på min 1,5 mill. Scandic 
Havet blir stevnehotell. HV 14 støtter. Viktig at alle 
bidrar med å rekruttere frivillige på alle nivåer. Det vil bli 
utarbeidet en gjennomføringsplan. 

- Ny skytehall: Byggekomiteen møte 4.1. (Rolf, ThorA, 
Geir, Katarina, Bård P). Kostnad ca 6 mill. Det er mulig 
arealet må økes noe for å få plass til 
ventilasjonsanlegg. Vannbåren varme vil gi lavere 
oppvarmingskostnader enn elektrisk. 
Bodø Kommune er klar til å utbetale 3,4 mill, kontrakt 
signeres og sendes. Moldjord bygg & anlegg klare til å 
starte så snart vi gir beskjed. Målsetting tett bygg innen 
utgangen av mai. Ikke innvendig dugnadsarbeid i hallen 
før etter NNM. Nordkontakt ansvarlig installatør. 

Alle 



 

 

 

Gjenbruk av ståldører + veggfaste benker fra 
Kirkhaugen. Planlagt møte i komiteen hver 14. dag. 
 

- Dugnader: Ukjent omfang. Bygging av overbygg 
mellom skytterhuset og hallen (Geir T har ansvaret) 

- Skyteskole: 7-8 fra høstens skyteskole har fortsatt og 
er aktive. Planlegger neste runde til høsten når vi har 
fått skytehallen i drift.  

- Rekruttering: Det må jobbes mot Bodin vgs og NTG i 
forhold til skyting som fag. Noen nye har begynt 
utenom skyteskolen.  

- Org.medaljen: Utsettes til neste møte 
- Dugleiksmerket: Statistikk må ajourføres. Sjekk med 

Jon Even.  
 

5/18 Terminliste, endelig godkjenning for 2018. Avklaring ansvar 
videre, trykking etc.  
            Vedtak:Avventer at skyting for seniorer legges inn. 
Katarina   sjekker med Magnus. Vi trykker 100 eks.  
 
Publisering av stevner: Owe J. må få opplæring i hvordan det 
gjøres og få ansvaret for dette.  
 
Stevneresultater må publiseres omgående etter at stevnet er 
avsluttet. 
 
 

 
 

6/18 Økonomi 2018  
- Generelt. Resultat OK. Likviditet OK. 

Vedtak: Tas til orientering 
 

- Izettle/Vipps: Ole Chr og Katarina har sett på løsninger, 
og foreslår å gå for dette i stedet for betalingsterminal. 
Gir mulighet for å legge inn varer, bedre kontroll. 
Kommer med kortleser og mulighet for 
kvitteringsskriver.  
Vedtak: Vi anskaffer to sett med nettbrett, kortleser og 
kvitteringsskriver, rimeligst mulig. Ole Chr sjekker. Vi 
utelukker Vipps inntil videre. 

 
- Forvaltning av innestående, rentenivå. Leder har 

sjekket noe rundt langsiktig plassering og rentenivå. 
1,5% på ett års bindingstid, 0,4% bedre enn dagens 
driftskonto ved en måneds binding. 

Åse 
 
 



 

 

 

- Vedtak: Hør med banken om generelt bedre vilkår. 
Vurderer eventuelt å gå over til én måneds fastrente på 
sparekonto, lar skytehallkontoen stå som i dag.  

7/18 Utvalgenes runde 
- Ikke noe særskilt rapportert. Tas i neste møte  

Utvalgsleder
/vara 

8/18 Felthøringen 
- frist for denne høringen er 1. feb. Jan Erik og Thor A 

lager utkast og sender til Katarina før fristen. 

Katarina 

9/18 Tilskudd fra DFS til stang/felthurtig 
- telefon mottatt fra Mjøseng 
- ønsker å vite status og evt. mulighet for ferdigstillelse i 

2018, mulig vi kan få utbetalt støtten ved garanti for 
gjennomføring.  
Vedtak: Vi ser på kostnader ved å få dette gjennomført 
i forbindelse med NNM 2018. Terje Holten kontaktes for 
å se på kostnadsoverslag. Sigbjørn / Bård J i forhold til 
behov. 

 

10/18 Utleie av skytterhus/bane 
- ansvarlig kontaktperson: Svein tar det dette halvåret, 

eiendomsutvalget må finne en person innen utløpet av 
denne perioden. 

- hvem og hva leier vi ut til: Medlemmer og familie 
opp/ned ad stige. 50, 60, 70-årsdager, bryllup, 
barnedåp, konfirmasjon. Andre lag og foreninger på 
forespørsel etter nærmere vurdering i hvert enkelt 
tilfelle. 

- Rutiner:  
- Priser: Sjekk tidligere vedtak, foreslå regulering. 

 

11/18 Honorar til styret og regnskapsfører for 2018. Utsatt til neste 
møte. 

Katarina 

  
 


