
 

 

 

 

Referat styremøte   16.10.2019 

Sted: Bestemorenga 
Tid: 18.00 
Innkalt: Styret  
Til stedet: Jan-Erik, Katarina, Lars Håkon, Åse, Owe, Merethe, Magne (vara for Ole 
Christian) 
Frafall: Ole Christian 
Referent: Owe 

Saksnr Sak Ansvarlig 
36/19 Godkjenning innkalling, saksliste og referat 

 
Godkjent 

Katarina  

37/19 Postliste 
 

- Frendecup-info fra samlaget 
- Div. DFS e-post, kurs, skyteskole osv. 
- Ny veileder for skytebane fra Bodø kommune 
- Tekno Bingo, gått over til 2 års intervall på søknad om midler. Ønsker 

mer promotering fra BØS 
o Owe legger inn logo under samarbeidspartnere på nettside 

- Innkalling til ombudsmøte 
- Henvendelse om salg av våpen til laget 

o Annonseres på diskusjonsforumet 
- Forespørsel om å arrangere instruktørkurs 1 
- Henvendelse angående arrangering av ungdomssamling på 

Bestemorenga fra ungdomsleder i samlaget 
- Dialog med Trimtex ang. jakker til laget 

 

Katarina 

38/19 Utvalgenes runde - hva rører seg? 
 

- Ungdom 
o Gjennomført dugnad 
o Avholdt skyteskole, bra deltakelse (23 stk.) 
o Foreslått å lage ordning slik at skiskytterne kan trene på 

innendørsbanen vår 
- Senior 

o Intet nytt å melde 
- Eiendom 

o Behov for å ha noe over vinduene nede på skytterhuset, 
kappe e.l. 

- Økonomi 
o Går etter planen ifm. arbeid med sponsorer 
o Foreløpig noe underskudd etter budsjett. Mest avvik fra 

budsjett på inntektssiden. Driftskostnader lavere enn 
budsjettert så langt 

 

Alle 

39/19 Terminliste 2020 - status 
Forslag om å ha skogsløp som lagmesterskap, kanskje også vi kan ta en 
runde som SM? 
Tilbakemelding til samlagsstyret på forslaget - flytte Sm bane til før NNM 

Merethe og 
Lars-Håkon 



 

 

 

 
- Terminliste for 2020 foreløpig ikke ferdigstilt. Diskutert og jobbes 

videre med. 

- Vedtak: Skifelt og skogsløp settes opp som lagmesterskap, vi 
tilbyr også at dette kan være SM for samlaget. Gjelder begge 
disipliner, ski med forbehold om føre.  

- Tilbakemelding til samlaget på terminlisteforslaget diskutert 
 

40/19 
 

Utvalgenes roller - gjennomgang av lovene til BØS 
 

- Diskutert, gjennomgås av utvalgene og vurderes om det skal inn noen 
endringer som må tas opp i årsmøtet 

 

Katarina  

41/19 Storviltprøven - liste over ansvarlige. Rutinebeskrivelse? Ansvarlig for 
oppfølging? Evaluering priser 2019.  
 

- Katarina finner ansvarlig for oppfølging av storviltprøven 
- Behov for å gi opplæring i rapportering og betaling for prøven 

 

Katarina  

42/19 Åpningsstevne 25-26.10 Hva skal vi gjøre her? Fest? Premiering? Kafe? 
 

- Kaffe og vafler. Katarina finner folk til drift av kafè 
- Utforme formell invitasjon. Lars Håkon 
- Involvere avisa, Jan-Erik følger opp. 
- Premie til de som deltar i rekrutteringsklassene (Merethe følger opp) 

 

Merethe og 
Lars-Håkon 

43/19 Skytterfesten - komite? 2.11 
 

- Katarina sender inn søknad om skjenkebevilgning 
- Påmeldingsliste, Owe ordner, facebook, nettside og liste på dør 

bestemorenga. Katarina finner ut påmeldingsfrist.  
- Lars Håkon er toast-master 

 

Katarina  

44/19 Årsmøtet - innkalling  
Saker vi må ta opp  
Styremøte før møtet - hvilken dato 
Rapporter til DFS 
 

- Katarina lager innkalling og får den inn i avisa 
- Nytt styremøte før årsmøte avholdes 13. november 

 

Alle 

45/19 Evaluering prosjekt ny skytehall  
Ferdigstilling regnskap og rapportering til kommunen for spillemidler 
 

- Sak tas opp igjen i senere møte 
 

Katarina  

46/19 Uteområde - gjennomgang av status 
Kameraovervåkning: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-
omrader/overvaking-og-sporing/kameraovervaking/?id=6180 
 

- Diskutert.  

Katarina 

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/kameraovervaking/?id=6180
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/kameraovervaking/?id=6180


 

 

 

47/19 Pokaler i gave fra Will-Arne  
 

- Laget takker ja til disse og får de renset. Tas i bruk i passende 
sammenheng 

Katarina  

48/19 Saker meldt av Svein: 
- Mausere 

- Svein får i oppdrag å selge disse 
- Oppbevaring skytterbager 

- Diskutert, foreslått å bygge hyller for disse 
 
 

Katarina  

49/19 Instruktørkurs 1 
- forepørsel fra samlaget om å evt. stille oss disponibel som vertskap i 

2020  
 
Skal avholdes 6.–8. november 2020. Må sørge for servering og overnatting i 
nærheten. Minimum 15 deltakere, får betalt for leie av skytterhus (2500,- per 
dag) og et beløp per deltaker. Styret vedtar at BØS stiller seg til 
disposisjon 
 
 
 
 

Katarina  

  
 
 


