
 

 

Saksliste styremøte   12.06.2018 

Møtt: Katarina, Åse, Magnus, Merethe, Magne Drægni (vara for Ole Christian), Jan Erik og 
Owe 
Frafall: Ole Christian 
 
Referent: Owe 

Saks nr Sak Ansvarlig 

35/18 Godkjenning innkalling, saksliste og referat siste styremøte 
 

- Godkjent 
 

Katarina 

36/18 Postliste 06.04.18 til 12.06.18 
 

- Tilbud fra norgesenergi på strøm, vurdert til ikke relevant da 
det vurderes å endre avtale med polarkraft 

- Officelink info om kassasystemloven. Vi som frivilig organi-
sasjon trenger ikke forholde oss til denne. Vi må sørge for å 
si opp betalingsterminal (etter NNM) 

- Nominasjon til nordisk mesterskap (ingen aktuelle) 
- Forespørsel om gavepremie til LS  
- To henvendelser om parkering av russebuss, begge avslått 
- HV øvelse, forsvaret fakturert 15 000,- for leie av bane + ar-

beid (77 timer), de protesterer på regninga. Gitt forslag om 
ny pris, til vurdering (Svein) 

- Bodø kommune har opprettet nettside «Aktiv i Bodø» der 
Katarina har registrert oss 

- Påminnelse om påmeldingsfrist LS.  
 

Katarina 

37/18 Sak 24 og 27/18 - Internkontroll, fordeling av ansvarsområ-
der 
 
Skjema for utfylling av internkontroll ligger på dfs 

- Styre, budsjett og årsmøte  
o Følges opp av Katarina 

- Politiattest for de som jobber med ungdom  
o Følges opp av Merethe  

- Våpen og ammunisjon, banekontroll, kriseberedskap, krise-
plan 

o Følges opp av Ole Christian og Thor Arne 
- Kompetanse standplassledelse, e-kurs.  
- Instruktørkurs – Prøver å få flere på kurs, gi oppfrisking til 

de som trenger det. 
- Vedlikehold skriver  

o Følges opp av Ole Christian og Thor Arne 

Katarina  



 

 

- Lagsvåpen 
o Jon Even er ansvarlig her og følger opp. Trenger å 

arrangere en dugnad på dette 
 

- Katarina gir beskjed til Thor Arne og Ole Christian om hva 
de må bidra med her. 

 

38/18 Info fra møte med Forsvaret 22.05.18 
 
Svein Ole Christian og katarina har vært i møte med 4 personer 
fra forsvaret. 
 
Forsvaret vil ha tilleggsavtale med oss. Forslaget går ut på at de 
betaler en fast årlig sum for bruk av banen. Kostnader for drift, 
pris for skiver som skal klargjøres pluss arbeid skal være med i 
denne avtalen. 
 
Det ble også diskutert å mulighetene til å få til en kortholdsbane 
for å gjøre anlegget mer brukbart for forsvaret. Denne er da tenkt 
å plasseres på voll mellom 100- og 200m. Forsvaret har et ønske 
om å bruke denne banen blant annet til skyting med lett maskin-
gevær (minimi) 
 
Utkast til avtalen skal være klar i august/september og antatt fer-
digstilt i oktober 
 
Vedtak: 

- Ole Christian undersøker pris for å etablere kortholdsbane 
 

Katarina 

39/18 Kontaktperson åpne stevner - videre diskusjon fra forrige 
styremøte 
 
Påmelding, oppgjør og publisering til avisa skal skje samme dag 
som stevne avholdes 
 
Stevnepåmelding/registrering dfs: 

- 3 uker påmeldingsperiode på stevner. Registrer stevner et 
halvt år i slengen. Følges opp av Owe 

 
Kontaktperson åpne stevner og kursing i resultatregistrering og 
oppgjør:  

- Utvalgene selv holder kurs i forkant av neste innendørs-
stevne på resultatregistrering og oppgjør i tillegg til at de blir 

Katarina  



 

 

enig om ansvarsfordeling internt. Ingen enkelt person set-
tes foreløpig som ansvarlig. Følges opp av Merethe og 
Magnus 

 
40/18 Utvalgenes runde 

 
- Eiendomsutvalg (v/Magne) 

o Bestilt vindvimpler til NNM 
o Problemer på 100m, trenger grus på vei frem til ski-

vene (vått). To lass grus trengs.  
 Ole Christian får ansvar for å bestille dette 

- Ungdomsutvalg 
o Forespørsel fra samlaget om å få Bodø Østre til å ar-

rangere ungdomssamling. Dette er ikke aktuelt fore-
løpig grunnet for mye arbeid med NNM. Trenger å få 
dette lagt i terminlista i forbindelse med et stevne. 

 Merethe gir tilbakemelding til Sahl (samlaget) 
om å planlegge tidspunkt/terminfeste dette i 
samlaget 

- Økonomi 
o Generelt lavere kostnader enn forutsett i budsjett (pr. 

31.05.18) 
o NNM – alt fakturert ut (151000,- i påmeldingsavgift, 

30000,- for skyttercamp, noen tusen så langt i gave-
premier) 

 

Alle 
 

41/18 Økonomi - generelt/NNM Gavepremie LS - 1000.- som van-
lig? Skal vi la arr. velge selv eller velger vi? 
 
Vedtak: 

- Laget gir et salatbestikk fra arrangørens gaveliste 

Åse, 
Katarina 

42/18 
 
 
 

Prosjektstatus NNM, Ny hall og LS 
 
Fremdrift NNM:  

- Generelt ok, men mangler folk til gjennomføring av stang-
skyting 

 
Ny hall: 

- Møte 28. i byggekomitèen. Går fremover. Vedtatt å kjøpe 
nye kulefangere til den nye hallen.  

- Hallen skal være oppe 22. juni (kan se ut til å bli noe forsin-
ket). 

- Overhalla (entreprenør) vil ha mer betalt for kjøring grunnet 
vei opp til bestemorenga (BK8-vei begrensninger).  

Katarina 



 

 

o Rolf følger opp dette.  
 
Landsskytterstevnet: 

- LS-komiteen skal ha neste møte i september (flyttet fra juli). 
 

43/18 Tv-tilbud Bestemorenga 
 
Vedtak: 

- Ikke behov for dette, laget tegner ikke nytt tv-abonnement. 
Ved behov kan det alternativt anskaffes en rikstv-antenne 

- Svein sier opp nåværende abonnement 
 

Katarina 
 

44/18 Rutiner for oppfølging av bursdager osv for medlemmer av 
BØS. Hva skal vi markere og hvem skal ha ansvar?   
 
Hva skal markeres: 

- Fødselsdager hvert femte år fra og med 70 
o Gavekort 500,- 

- Aktive medlemmer som gifter seg 
o Gavekort 1000,- 

 
Vedtak: 

- Jan-Erik kjøper inn gavekort for de nærmeste jubileene.  
- Gjeninnføring av sosialutvalg satt på agenda for neste års-

møte 
- Æresmedlemmer skal inviteres skriftlig til årsfesten.  
- Skriftlig invitasjon til 17. mai avsluttes 

 

Katarina 

45/18 Salg av løp til våpen, skal vi fortsatt tilby dette i laget? 
 
Fra Ole Christian etter han har vært i kontakt med våpenkontoret: 
 

- Siden vi ikke er en forhandler av løp, så må disse inn på 
vårt våpenkort og hvert medlem må da søke om å kjøpe løp 
før de kan kjøpe hos oss slik at vi får de ut av vårt våpen-
kort. 
 
Pr i dag er det 4 ukers behandlingstid hos våpenkontoret 
pluss at gebyrer er høyere enn frakt om medlemmene selv 
bestiller løp. Ved kjøp av løp fra forhandler trenger man 
ikke å søke, man trenger kun å fremvise gammelt våpen-
kort for løp i aktuelt kaliber. 

 
Vedtak: 

Ole 
Christian 



 

 

- Laget tilbyr ikke lenger salg av løp 
 

 
 


