
 

 

 

 

Referat styremøte   22.05.2019 

Sted: Bestemorenga 
Tid: 18.00 
Innkalt: Styret, vara økonomiutvalg og seniorutvalg 
Til stedet: Merethe, Åse, Katarina, Owe, Jan-Erik, Miklas (På vegne av Lars Håkon) 
Frafall: Lars Håkon, Ole Christian 

Saks nr Sak Ansvarlig 
17/19 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 

 
Godkjent 

Katarina 

18/19 Postliste 
 

 Kjøpt tilbake våpen fra tidligere medlem 

 Henvendelse fra kjerringøy skytterlag i forbindelse med kjøp av 
rekrutt-våpen 

o Styret foreslår å selge inntil 4 av lagets anschutz 
rekruttrifler til kjerringøy 

 Bestått instruktørkurs 1a Tobias Breivik 

 Avslag fra politiet på forespørsel om mulighet for å tilby 
våpenskap til medlemmer på skytterhuset. Saken følges opp 
mot DFS sentralt 

 Invitasjon til LS og NNM 

 Forespørsel om å leie banen på Bestemorenga 

 Status fra DFS på kontingentkjøring 

 Avvist ekstern forespørsel om å arrangere skyting i forbindelse 
med utdrikningslag 

Katarina 

19/19 
 

Utvalgenes runde - hva rører seg 
 

- status innbetaling av kontingent 
- Fortsatt en god del aktive medlemmer som ikke har 

betalt 
 

 Ungdom 
o Travel mai 
o Arrangert skytingens dag, 14 deltakere, økning fra 

tidligere 
o Lite ungdommer igjen etter skyteskolen som var i høst, 

4 eller 5 som fortsatt er aktivt med 
o  

 Senior 
o Dobbeltstevner på 200m på ukedager, mye styr og rot 

med påmelding. Foreslås å dele dobbeltstevner i 
ukedagene over 2 dager.  

 Lars Håkon justerer påmelding på mitt dfs. Owe 
publiserer melding på nettside/FB om at ett av 

Alle 



 

 

 

seniorstevnene fra tirsdag 4. juni flyttes til tirsdag 
18. juni så snart endringen er klar 

 Økonomi 
o Jobbes med LS, går etter planen 
o Ligger på linje med budsjett på resultatet så langt i år 

 
 

20/19 Medlemsmøte - når? Tema? 
 
Ytret ønske om medlemsmøte også fra komitéen for LS.  

 Foreslås å slå dette sammen til ett møte hvor LS er en av 
temaene. Foreslått tidspunkt etter organisasjonsmedalje-stevne 
12. juni kl. 19. Katarina ordner invitasjon til medlemsmøte 

o Temaer: Skytehallen, LS, for øvrig er ordet fritt 
 

Katarina 

21/19 Skytehallen - info og gjennomgang av utkast baneinstruks 
 
Baneinstruks kommentarer: 

 Viktig å være sikre på at det ikke er folk bak skivene når skyting 
starter. Trenger å tydeliggjøre dette ytterligere i instruks 
(Katarina utbedrer instruksen) 

 Mulig at det blir rot med krav om låst ytterdør og 
alarmsystemet. Kan fort bli forvirring som fører utilsiktede 
alarmer. Foreslås egen instruks for alarmsystem. 

 
Skytehall: En del frustrasjon både internt i laget og eksternt over at 
hallen enda ikke er ferdig. Forsinkelsene har i stor grad vært i 
forbindelse med anskaffelse av ventilasjonsanlegget. 
 

Katarina 

22/19 Treningsskyttere - kontingent, priser skudd ol. 
 

 Skal skyttere fra andre lag betale kontingent for å skyte hos 
oss? 

o Betaler per nå mer for skudd på skytekort enn BØS-
medlemmer og ingen ammunisjons- eller 
ladekomponent-rabatt. Fortsetter med denne ordningen 

 

Katarina 

23/19 Annet  

 gravering av pokaler 
o Hvem skal vi bruke som gravør? Merethe følger opp 

 ansette vasker, f.eks. Merete Brunes 
o Katarina forhører seg med Merete 

 sosialt fremover 
o Medlemsmøte 
o Sosial treningskveld til høsten 

 Anskaffelse av nye lagjakker 
o Følges opp i ungdomsutvalget 

 140-års jubileum,  

 



 

 

 

o Foreslås å ha jubileum i forbindelse med ei 
åpningsstevnehelg for hallen i høst 

 Ønske om at det skal legges grus i ei strekke fra 100m og bort 
til skivene slik at det går an å gå tørrskodd hele året 

o Merethe følger opp 
 

   

  
 
 


