
 
 

Referat styremøte  14.08.2019 

Innkalt: Styret, vara økonomiutvalg 
Frafall: Jan Erik Åsheim, Merethe Ysland (Jon Even Sandvei møtt som vara), Owe 
Johansen 
Referent: Katarina G. Strand 
Saksnr Sak Ansvarli

g 
24/19 Godkjenning - innkalling, referat og saksliste - godkjent Katarina 
25/19 Postliste - gjennomgått  

Vi registrerer oss i Flügger-andelen, så kan de som ønsker det få rabatt og 
støtte laget vårt 

Katarina 

26/19 
 

Utvalgenes runde - grus er kommet til 100m stien, skal legges duk og så grus 
over det 

- ammo skal være ok ut sesongen  
- ammo til konkurranse/trening, de som ønsker å kjøpe selv får 

tilsvarende subsidier i øre per skudd som om ammoen kjøpes 
gjennom laget. Original kvittering/faktura på kjøp med spesifikasjon på 
antall skudd sendes kasserer. Evt. frakt må dekkes selv.  

- litt avvik på overskudd etter budsjett, men bl.annet avventende 
fakturering av forsvaret kan være en av årsakene 

- total kostnad på ny hall per i dag ca 5,9 mill inkludert mva.  

Alle 

27/19 Treningstider - tid for revurdering nå som vi har ny hall 
- Ungdommene trener som tidligere 18.00 til 19.30 tirsdag og torsdag, 

har de behov for 3 lag har de tid fra 17.45 til 20.00. Resten av uka er 
åpen for alle så fremt det ikke er stevner eller utleie. Seniorer 
oppfordres til felles trening, her må seniorutvalget se på mulige tiltak.  

Katarina 

28/19 Terminliste 2020 - Lars-Håkon, Merethe og Jon Even får ansvar for å få klart 
et forslag så snart som mulig. Vi gir tilbakemeldinger til samlaget vedrørende 
oppfølging opp mot bl.annet skolerute. 

Merethe og 
Lars-Håkon 

29/19 Åpning av skytehall og jubileumsstevne - ordne med formell åpning sammen 
med rep. fra kommunen nå i august. Jubileumsstevne i oktober ved vårt 
stevne 25.-26.10 med en festlighet den 26.10. Katarina tar kontakt med TAT 
for avtale om åpning.  

Katarina 

30/19 Evaluering av prosessen rundt 15-m banen - hvem/hvordan 
Høre med noen av de mest aktive under prosessen - kort evaluering over 
prosessen og forbedringsforslag. Viktig å ha med mot LS 2021.  

Katarina  

31/19 Skyteskole høst 2019: Pris 750.- for skyteskole, trening ut året inkludert 
ammo. Invitere til egen skyteskole for de over 16, ved nok påmeldinger. Sette i 
annonsen at det ønskes forhåndspåmelding. Prøve å få forhåndsomtale i AN. 
Katarina tar kontakt med AN for å få et utkast til ny annonse.  
Trening for ungdommer: Dager som før, tidspunkt etter behov, pris er ok. Se 
også sak 27/19. 

Katarina 

32/19 Web-kameraer/overvåking - styret mener dette er en god ting. Vi må huske 
nødvendig skilting. Ved lagring kan vi ta evt. personer som begår hærverk. Tar 
kontakt med pistolklubben for å høre om et samarbeid.  
Skiltstørrelser: Kan sjekkes ut mot LS 2021 slik at vi kan vurdere om det er en 
grei til å skifte ut - Jan Erik får fullmakt til å innhente pris og forslag. 
 

Jan Erik - 
Katarina 

 



 
33/19 Lagjakker - Tilbud og designforslag mottatt fra Trimtex. Styret ber om å få 

tilsendt prøveeks av design D1, samt eksemplarer i alle str. slik at en kan 
prøve før bestilling. Logo med skytter på bakside, BØS logo fremme i farger 
evt. stilisert hvitt. Katarina følger opp videre.  

Merethe 

34/19 Dugnad 15.08 - arbeidsliste 
Uteområde pri 1: 4 soner mellom skiver 100 og 200 m som prioriteres.  
Lager 100 og 200 2. pri.  
Innendørs hvis mulig - vasking  

Ole 
Christian 
/Katarina 

35/19 Eventuelt: Oppvaskmaskin til kjøkkenet nede - kjøpe en vanlig oppvaskmaskin 
godkjent for bruk av offentlige steder og egen vannsensor. Abel spørres om å 
montere.  
 
Parkeringsplass: Ta kontakt med kommunen for å få opp betongklosser med 
kjetting mellom for å unngå råkjøring 
 
Vei til 200 m: Stenges med bom.  
 
Sette opp nytt gjerde mellom 200m standplass og voll, samt mellom 100 m og 
pistolbanen. Katarina avtaler med sportskytterne. 

 

 
 
 
 

 


