
 

 

 

 

Referat styremøte  24.10.2018 

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

Saksnr. Sak Ansvarlig 

58/18 Godkjenning innkalling, saksliste og referat 
 
Godkjent 
 

Katarina 

59/18 Postliste 
 

• Høringsnotat fra organisasjonsutvalget i DFS. Ber om 
tilbakemelding fra laget etter årsmøte. 

• Innkalling til ombudsmøte 24. november 

• Utkast til terminliste fra samlaget for 2019 

• Innbydelse skyteinstruktørkurs 1a og 2 

• Tilbud om konvertering av Idium sider (arkiv på nett DFS) 
 

Katarina 

60/18 
 

Språkbruk/oppførsel på og rundt banen - innkommet sak om 
banning og lite hyggelig oppførsel  
 
Diskutert 
 

Katarina 

61/18 Dugnad - inne og ute 
 
Katarina følger opp med Magnus og Ole Christian 
 

Magnus 
og Ole 
Christian 

62/18 Status internkontroll 
 
Ok 
 

Katarina 

63/18 Årsmøtet: 
- Saksliste 
- ansvar rapporter 
- servering 
- innkalling/annonse  
- produksjon av hefte  

 

• Åse/Katarina kjøper inn twist og kaffe til møtet 

Alle 



 

 

 

• Owe sørger for at innkalling til årsmøtet settes inn i Avisa 
Nordland 

• Åse/Katarina ordner med produksjon av hefte 

• Senior-rapport og saksframlegg for innkjøp av monitorer 
og stevnestyringsprogram utformes av Magnus 

• Deltakelse på instruktørkurs forberedes fremlegg av 
Merethe 

• Jan Erik tar opp økonomi 

• Åse tar regnskap 

• Katarina forbereder høringsnotatet fra 
organisasjonsutvalget 

 
Styret foreslår økning av medlemskontigenten med 50,- kr 
per år for ungdom og senior, ender i så fall opp på hhv. 250,- 
og 600,-. 
 
Nytt styremøte i forkant av årsmøtet, onsdag 14.11 kl. 18:00 
på personalrom Grønåsen skole  

 

64/18 Årsfest - noe mer vi må planlegge? 
 

• Returavtale for evt. overskudd av drikkevarer etter festen: 
Katarina følger opp 

 

Katarina 

65/18 Medlemskontingent - skal vi la DFS ta denne jobben. Koster 22.- 
per medlem som indeksreg.  
 
Vedtatt av styret 
 

Åse 

66/28 Annet 
 
Økonomistatus v/Åse: Ligger godt an i forhold til budsjett 
 
Status sponsorer LS2021 v/Jan Erik 
 
Terminliste v/Merethe: Diskutert endringer til utkastet fra 
samlaget 
 
Storviltprøven. Diskutert forslag om tidligere oppstart og evt. 
endring i pris. Styret vedtar oppstart samme tid som tidligere år 
for å unngå konflikter med ungdomstreningstider 

Alle 

  
 
 


