
 
 

Referat styremøte   05.04.2018 

Innkalt styret, vara Håvard Vik og Miklas Brunes. 
Møtt: Åse, Merethe, Ole Christian og Katarina 
Frafall: Owe, Jan Erik, Magnus, Håvard og Miklas 
Bestemorenga, klokken 18.30 
Referent: Katarina 
Saksnr. Sak Ansvarlig 

25/18 Godkjenning innkalling, saksliste og referat siste styremøte 
- godkjent 

Katarina 

26/18 Postliste 15.02.18 til 05.04.18 
- gjennomgått innkommet post/epost 
- prosjekt skoleskyting avventes. Merethe tar kontakt med NTG i 

forhold til mulig samarbeid på ungdomsskoletrinnet der 
- invitasjon til instruktørkurs 1 på Dombås, sjekker med Sander, 

Tobias og Abel om de kan være interessert 
- Landslotteriet: Blitt enige om at ungdomsutvalget tar ansvaret 

her, og at de får inntektene fra de loddene vi selger til sosialt 
arr.  

Katarina 

27/18 
 

Sak 24/18 - Internkontroll, fordeling av ansvarsområder 
- grunnet stort frafall er saken utsatt til neste møte 

Katarina 

28/18 Presse og publiseringsrutine for laget  
- godkjent av styret. Publiseres og gjøres kjent for lagets 

medlemmer 

Katarina 

29/18 Kontaktperson åpne stevner  
- foreslått å finne en fast person som også kan ha møterett i styret 

for å holde kontroll på den totale gjennomføringen av åpne 
stevner 

- Katarina sjekker med noen aktuelle kandidater og så ser vi 
videre på saken neste møte 

Katarina 

30/18 Utvalgenes runde 
- Diskutert litt om å få mer organisert trening på seniorsiden for å 

bygge litt mer miljø der 
- Huske å se godt over terminlisten og bestemme hvilke 

internstevner vi skal satse på videre, styret er enige om at det 
per nå er for mange både på ungdom- og seniorsiden. Vi tar et 
møte på høsten om dette der vi innkaller Jon Even og Svein 
som referansepersoner 

- ellers går arbeidet i utvalgene greit 
 
 
 
 
 

Alle 

 



 

31/18 Økonomi - generelt/NNM 
iZettle 

- Fakturering av kontingent for 2018 skjer nå, ellers så er vi 
innenfor budsjettene våre. Første store faktura på hallen er 
betalt.  

- Komite for NNM 2018 mener å ha kontroll på at økonomien 
går opp, noe økning på totalprisen på skytebok i forhold til 
2017 

- iZettle fungerer bra for både bruker og regnskapsfører. Viktig å 
huske på at rutine for salg av ammo ikke er endret. Det skal 
fortsatt skrives ut kvittering ved betaling med kort som heftes 
sammen med oppgjørsskjema 

Åse 
Katarina 

32/18 Prosjektstatus NNM, Ny hall og LS 
- Ny hall: graving er igang og etter fremdriftsplanen skal bygget 

være oppe til 22. juni. Styret ønsker at det opprettes en egen 
skyteteknisk komite for hallen som ser på oppsett skiver, 
utforming bakvegg og kulefangere. Terje og Øystein som har 
vært på kurs bør inngå i denne komiteen. Kommiteen skal 
utarbeide forslag med prisoverslag, og styret vil være endelig 
besluttningstaker for hvilken løsning som velges.  

- LS 2021: her er det underskrevet kontrakt med DFS. Det jobbes 
generelt med det praktiske og innhenting av sponsorer 

- NNM 2018: fremdrift som forventet. Invitasjon skal sendes ut i 
disse dager og påmeldingsfrist skal settes til 31. mai.  

Katarina 

33/18 Strømavtale: Tilbud om ny strømavtale, http://www.krafttilidretten.no/ 
- Vi tar en sjekk om BØS får rimeligere strøm ved å gå inn på 

denne avtalen, sjekker også hva Bodø Energi kan gi oss av pris. 
Her bør vi også vurdere å sjekke om Polar Kraft eller Bodø 
Energi kan være aktuelle som sponsorer til LS evt. laget før en 
endelig besluttning tas - ber Jan Erik se på dette 

- Vi legger ut informasjon om dette til medlemmene, så kan de se 
på om det vil lønne seg for dem å gå over til Idrettstrøm og gi 
laget 1 øre i støtte per kwh de bruker. Det vil bli litt som en 
form for grasrotstøtte.  

- Skal også legge ut en påminnelse om å velge BØS som 
mottaker av grasrotandelen i Norsk Tipping 

Katarina 

34/18 Jegere: Tilgang til bane for de som skyter i jegerklassen og subsidier 
- Aktive, betalende medlemmer som skyter i jegerklassen på 

bane/felt får kjøpe ammo og ladekomponenter med subsidier 
som resterende medlemmer. Det tas ikke inn noen spesielle 
ammotyper eller komponenter kun for denne klassen. 

 
 
  

Ole Chr. 

 

http://www.krafttilidretten.no/


 

- Nøkler gis kun til personer som har relevant behov. Det er opp 
til leder av eiendomsutvalget å bestemme hvem som har et slikt 
behov. Klage på avslag om nøkler kan rettes som sak til styret.  

- De som ikke har nøkler må møte på oppsatte treninger for å 
skyte.  

 
 
 

 


