
 

 

Referat styremøte   11.09.2018 

Innkalt: Styret 
Sted: Bestemorenga 
Møtt: Åse, Katarina, Jan Erik, Ole Christian, Magnus, Owe, Merethe 
Referent: Owe 

Saks nr Sak Ansvarlig 

46/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 
Godkjent 

Katarina 

47/18 Postliste 

• Spillemiddelsøknad avslått. Forventet ventetid på innvilgning 7 
år 

• Feltinstruktørkurs, ingen påmeldte fra bøs 

• Utrykningsrapporter fra Nokas. 

• Oppdatert våpenkort fra politiet 

• Info og resultater fra samlagsmesterskapet 

• Polarkraft tilbyr vervebonus. Frist 1. mars. Eks. 5000,- for 25 
vervinger 

• Søknad om parkring av campingvogn på parkringsplass Beste-
morenga. Avslått 

• Søknad om lån av skytterhus til trainee salten. Avslått  

• Info om skyteskole 
 

Katarina 



 

 

48/18 
 

Utvalgenes runde – hva rører seg 

• Seniorutvalget v/Magnus:  
o Ikke noe nytt. Gjennomføring AN finale og lagmester-

skap ok.  

• Økonomi v/Jan Erik:  
o Sponsorer, ikke hatt tid til å følge opp grunnet jobb. Job-

ber mot avtaler med City Nord, Sparebank1 og Bodø 
Energi. Trenger en representant til i utvalget, gjerne 
pensjonist som kan jobbe med de mindre sponsorene på 
dagtid. 

• Eiendom v/Ole Christian:  
o Trenger å rydde lageret på Bestemorenga. Behov for 

støyskjerming (bygge inn) standplasser spesielt ifm. 
LS2021. Behov for maling inne på skytterhuset, Jan E 
følger opp med kriminalomsorgen for å høre om de 
kan være interessert i jobben 

• Ungdom v/Merethe:  
o Klar for innendørssesong fra neste uke gitt at alt er ok 

på innendørsbane. Trenger vask og klargjøring av 
Kirkhaugen, Magnus kaller inn til dugnad. Fått minst 
10 henvendelser fra potensielle deltakere til skyteskole. 
Trenger annonse i avisen, Owe ordner dette og Mag-
nus publiserer på Facebook. Bestilt materiell til skyte-
skole. Bestiller t-skjorter etter første kveld som skal de-
les ut etter skolen er gjennomført. Trenger en til medlem 
i utvalget 

• Økonomi v/Åse:  
o Solgt mindre ammo enn budsjettert. Alt for øvrig ved det 

normale, forventet å komme godt ut i forhold til budsjet-
tet totalt. Flere som ikke har betalt medlemskontigent. 
Sendt ut purringer. Foreslår at medlemsskap for de som 
ikke har betalt på en stund avsluttes. Påløpte kostnader 
ny skytehall så langt: 3 084 000,-. Forventet overskudd 
etter NNM på ca. 50 000,- etter tilbakebetalinger for ikke 
gjennomførte øvelser er gjort opp. 

 
 

Alle 

49/18 Økonomi – status etter NNM og generelt. Status betalingsterminal og 
iZettle.  
 
Foreslår å beholde betalingsterminal ut september slik at de kan brukes 
ifm. storviltprøven. Behov for Vipps 
 

Åse 



 

 

50/18 Ansvarlig stevner, treninger og storviltprøven - gjennomføring av stev-
ner. Opplæring av utvalgene. 
 
Forslag: 

• Opplæring av utvalgene: Tas så nært som mulig (samme uke) 
første dobbeltstevne i oktober. Magnus/Merethe foreslår tirs-
dag 23.10 

• Internstevner: Redusere antall internstevner til fordel for trening.  

• Storviltprøven: Utvide med et par ekstra skiver 
 

Merethe 
og 
Magnus 

51/18 Terminlisten 2019 – plan for arbeidet videre, hvem gjør hva 
 
Ungdoms- og seniorutvalget (Merethe, Magnus) går gjennom dette. 
Katarina forhører seg med Hans Kristian ang. storviltprøven 
 
Det foreslås å ta hensyn til skolerute når terminlista utformes.  
 
Utkast til terminlista utarbeides i forkant av neste styremøte onsdag 
24.10 kl. 18:00 
 

Alle 

52/18 Lån til kjøp av våpen, godkjenning av kontrakt og søknadsskjema 
 
Søknadskjema og kontrakt godkjent, publiseres av Katarina 
 
Jan Erik følger opp tilbakekjøp av våpen fra tidligere medlem 
 

Katarina 

53/18 Stevnestyringsprogram og monitorer – mandat til de som jobber med 
dette  
 
Pegasus-system ønsket i nyhall. Monitorer vi har er så gamle at det 
ikke er sikkert om de fungerer med Pegasus. I så fall vil det være nød-
vendig å kjøpe inn nye monitorer.  
 
Styret utformer anbefaling til årsmøtet 
 

Katarina 

54/18 Valgkomite – hvem skal vi spørre 
Ønsker at valgkomite konfererer med den som er leder om hvem som 
skal være med i utvalg 
 
Foreslår Roald Parelius og Svein (evt. Bård Johan) til valgkomite 
 

Katarina 

55/18 Dugnader fremover – behov, når og hvordan 
 

• Behov dugnad nyhall: Støydemping vegger og tak. Klargjøring 
av inngangsparti. Bygge vegg til skivene. Bygge benker. Trekke 
kabler ++. 

• Behov dugnad skytterhus: Vasking innvendig, legge nytt gulv i 
underetasje.  

 

Alle 



 

 

56/18 Skyting for mestring – uformell forespørsel fra kommunen v/ Andreas 
Isaksen 
  
Trenger noen fra laget for å bistå med evt. gjennomføring, gjerne pen-
sjonist. 
 
Kan være en bra sak for eksponering av laget, kan hjelpe til med re-
kruttering. 
 
Laget stiller seg positive til dette og jobber videre med kommunen 
 

Katarina 

57/18 Årsfest – komité og hedersbevisninger 
 
Hedersbevisninger: Styret legger frem for samlaget personer som fore-
slås til hedersbevisninger 
 
Drøfter hvem som skal ha hedersbevisninger 
 
Komitè årsfest, forslag (Katarina tar kontakt):  

• Lene Sæthre  

• Alf Helge 

• Lars Håkon 
 

Katarina 

  
 
 


