
 
 

Referat styremøte   14.2.2018 

Til stede: Katarina Strand, Owe Johansen, Åse G. Strand, Ole Chr. Lorentsen, Merethe 
Ysland, Jan Erik Aasheim 
Forfall: Magnus S. Jensen 
 
Referent: Owe Johansen 

Saks.nr Sak Ansvarlig 
12/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat møte 10.01.2018 

 
Vedtak: 
Godkjennes 

Katarina 

13/18 Postliste 
 

- Mail fra DFS kursregister vk. Skytterlag, sjekk hvilke kurs 
medlemmer har tatt (dfs vil komplettere liste, mulig de ikke har fått 
med seg alt) 

- Gjeldsbrev i retur fra kommunen ang. tilskudd tippemidler skytehall 
- 30000 i støtte fra Bodø kommune ifm. Skive/arena NNM 
- Tilbud gavepremier NNM/salten rundt (ref. mail Jostein Lerstad). 

Inngravert DFS logo 
 
Vedtak: 
Katarina sender ut forespørsel om hvem som har tatt kurs (feltinstruktør, 
skyteinstruktør) 

Katarina 

14/18 
 

Sak 11/18 utsatt fra møte 10.01.2018 - Honorar til styret og regnskapsfører 
Forslag: 8000.- leder, 8000.- regnskapsfører og 2500.- medlemmer 
 
Vedtak: 
2000,- til medlemmer (samme som tidligere år), 8000,- til leder og 8000,- til 
regnskapsfører 

Katarina 

15/18 Utvalgenes runde - hva rører seg? 
 
Eiendomsutvalg 
Ikke noe spesielt 
 
Ungdomsutvalg 

- Kan søke om sponsormidler fra Bodø lufthavn for arrangement for 
barn og unge under 19 år. Søknadsfrist 1.mars. Merethe legger inn 
søknad 

- 2 ungdommer søkt på kurs i dfs 
- Nye ungdommer (og voksne) har meldt interesse etter skyteskolen  i 

høst.  
 

-  
-  

Alle 

 



 
- Kommet forespørsler om skyteskole/kurs til våren, men dette venter 

vi med til høsten grunnet NNM og dugnader).  
- Seriestevne 3 utgår, blir vanlig trening (dfs oppdatert). Foreslått å 

kutte ned på antall internstevner til fordel for trening. Foreslått å 
registrere parabolflua-stevner som internstevner. 

 
Vedtak:  
Gå over statutter 
Kutte ned på antall internstevner 
 
Økonomiutvalg (Jan Erik Aasheim) 
En av de vi ønsker som hovedsponsor er ikke villig til å inngå avtale i år, 
men vi håper å få de med på laget senere. Ellers jobbes det videre med å se 
på flere sponsorer.  
 

16/18 Status skytehall og NNM, evt kommentarer LS 
 
Skytehall: 

- Det meste på plass, venter på endelig godkjenning fra kommunen 
for å begynne graving 

- Forslag om nye kulefangere 
 
NNM: 

- Alt i rute. Invitasjon går ut i begynnelse av april, stenger påmelding 
1. juni. 

- Campen kan ikke være på bestemorenga/skistadion under NNM. 
Mørkvedmarka skole mulighet å leie klasserom og grusbane for 
camp, følges opp av ansvarlig i komiteen  

 
 

Katarina 

17/18 Ungdomslederkurs 6. mai, hvem ber vi stille fra BØS? 
 
I utgangspunktet skal alle ungdomsledere i alle lag i samlaget delta. 
 
Vedtak: 
Følges opp av Merethe 
 

Merethe 

18/18 Kort økonomi og Izettle 
 
Økonomi: 
Generelt Ok. 

- Solgt ammunisjon for 25000,- mer enn i fjor på samme tid. Kjøpt 
inn ammunisjon for 5000,- mer enn i fjor på samme tid 

- Årsfest 2017 kostet 25000,- 
 
 
 

Åse, Ole Chr. 
og Katarina 

 



 
 
 
Vedtak:  
Katarina og Jan Erik går sammen om samtaler med banken ifm. Sponsing og 
evt. økning av renter på sparekonto 
 
IZettle: 

- Trenger bruksanvisning/rutine generelt og spesielt for ammosalg 
(ammosalg må kunne kobles til skytter).  

- Kvitteringer fra IZettle må jevnlig sendes til Åse (par ganger i 
måneden).  

- Moms må tas vekk på varer (0%) 
 
Vedtak: 
Katarina lager utkast til rutine og bruksanvisning for IZettle (oversendes Ole 
Christian) 
 

19/18 Sponsor - Koch: Hva ønsker styret at vi gjør videre? 
 
Fått penger for 2017 (8000,-) 
 
Vedtak: 
Jan Erik snakker med Alf Tobiassen om sponsoravtale med Koch for 2018 
 

Katarina 

20/18 Våpen kjøpt gjennom laget: - utforme ny kontrakt 
- overføring til eier etter nedbetalt 
- ansvarlig for oppfølging 

 
Vedtak: 

- Eierskifteskjema signeres av Katarina, men hver enkelt er ansvarlig 
for å skaffe ervervstillatelse først. 

- Katarina hører med Jon Even Sandvei om han kan være ansvarlig 
for oppfølging av våpen kjøpt gjennom laget. 

- Åse sørger for at siste faktura for våpen er merket med påminnelse 
om eierskifte 

- Katarina følger opp utforming av ny kontrakt med Svein 
Andreassen 

 

Katarina 

21/18 Stevnegjennomføring: - rutiner 
- opplæring 
- stevnetelefon 
- få til total avsluttning/publisering ved stevnets slutt 
- avisen - hvilke stevner skal vi invitere til 

 
Trenger å få inn dedikert mobiltelefon og abonnement som stevnetelefon 
 
 

Alle - 
ansvarlig etter 
senior-/ 
ungdoms- 
utvalg 

 



 
 
 
 
Vedtak: 

- Magnus og Miklas forespørres om å utforme rutine for hvordan 
publisering av stevneresultater gjøres 

- Jan Erik skaffer telefon, Katarina følger opp abonnement 
- Avisen får relevant informasjon ofte nok slik som det er i dag. Her 

har bl.annet Jan Erik en del kontakt 
22/18 SM felt i mars: - alt i rute? 

 
- 100m i rute. 200m uvisst 
- Innskudd rekrutteringsskyttere sponses av samlaget 

 
Vedtak: 
Magnus kontaktes for oppfølging status 200m, samt utsendelse av innkalling 

Magnus/ 
Merethe 

23/18 Sekretærens oppgaver: - info til styret  
 

- Referater 
- Hovedansvar oppdatering av facebook og nettside 
- April ut mai, kontaktperson i laget 
- Registrering av stevner på DFS 

Katarina/ 
Owe 

24/18 Internkontroll Bodø Østre: - ref. info på 
https://www.dfs.no/opplaring/fagstoff/for-tillitsvalgte/internkontroll/ 

- hvem gjør hva? 
 
Vedtak: 
Utsettes til neste styremøte 
 

Alle 

 
 
 

 

https://www.dfs.no/opplaring/fagstoff/for-tillitsvalgte/internkontroll/

