
 

  

 

Referat styremøte 27.03.2019 

Sted: Bestemorenga 
Tidspunkt: 19.00 
Innkalt: Styret pluss vara økonomiutvalg 
Til stedet: Merethe, Åse, Katarina, Owe, Lars Håkon, Ole Christian 
Frafall: Jan-Erik 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
9/19 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 

 
Godkjent 

Katarina 

10/19 Postliste 
 

• Tilleggsavtale om avslutning av leieforhold Kirkhaugen 

• Invitasjoner til kurs fra DFS 

• Forespørsel om promotering av teknobingo 
o Katarina linker til teknobingo på facebook-sidene til laget 

• Invitasjon til feltsamling fra samlaget 

• Forespørsel om å bruke skytebanen fra ikke-medlemmer 

• Invitasjon til årsmøte i bodømarkas venner 

• Invitasjon til samling med Team Sørli 

• Oppfordring fra DFS til å søke om deltakelse på instruktørkurs 1 og 
2 

Katarina 

11/19 Utvalgenes runde - hva rører seg 
 
Ungdom 

• Arrangert pussekveld, bowling, quiz (ingen møtte) og deltakelse på 
feltsamling. Skal fremover delta på lagmesterskap og skifelt.  

• Vurderer skyteskole til våren 
Senior 

• Arrangert samlagsmesterskap, felthurtig ble ikke gjennomført 
grunnet tekniske problemer 

Eiendom 

• Problemer med nøkkelbrikker til Bestemorenga 

• Sendt ut forespørsel om tilbud på våpenskap (20 stk), ingen av de 
forespurte kan levere det. Katarina sjekker opp mot XXL 

 

Alle 

12/19 Økonomiutvalget - hva gjør vi i med dette i 2019? 
 

• Reforhandling av avtaler må gjøres. Forslag om å gå ut året uten 
leder av utvalget (styret blir da i effekt å ta denne rollen).  

• Merethe sender søknad til Bodø Caravan 
 

Katarina 



 

  

13/19 Forsvaret - årlig gjennomgang av Bestemorenga 
 

• Hva ønsker vi å få gjort på bestemorenga fremover (meddeles 
forsvaret) 

o Maling og lyddemping i hovedetasje 
o Utbedring/utbytting av trapp og nytt gulv i ganger i 

overetasje 
 

Katarina 

14/19 Skytehallen – status 
 

• Ventilasjon skal komme inneværende uke 

• Strøm er på vei 

• Fordelingsskap under bygging 

• Avholdt møte forrige uke 

• Foreslått å bygge om arkivrom til påmeldingsbu  
o Styret vedtar at dette skal gjennomføres 

Katarina 

15/19 Økonomi 
 

• Ligger godt an i forhold til budsjett. 

• Solgt mindre ammunisjon enn budsjettert så langt 
 

Åse 

16/19 Annet  
 

• Terminfeste dugnad for klargjøring av feltbane 
 

• Bly og kulefangere på Kirkhaugen må fjernes av laget.  
o Ole Christian finner folk som kan gjøre denne jobben 

 

• Når feltfronter skal henges opp, finnes det ferdige skiver som kan 
brukes som mal for sentrering av figurer?  

• feltsystem.no har et system som kan hjelpe med dette. 
Merethe undersøker dette 

 

 

  
 
 

https://feltsystem.no/
https://feltsystem.no/

