
 

  

 

Referat styremøte   28.01.2019 

Innkalt: Styret, med vara for økonomiutvalg. Håvard Vik.  
Til stedet: Ole Christian, Lars Håkon, Håvard, Åse, Katarina, Jan Erik, Merethe, Owe 
Sted: Luftfartsmuseet 
Tid: 18.00 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
1/19 Godkjenning innkalling, saksliste og referat 

 
Godkjent 

Katarina 

2/19 Postliste - fra 15.11.18 til 28.01.19 
 

- Kursinformasjon fra dfs 
- Innendørsstevne arrangert med skytterlinken til stedet 
- Påkjørt skilt bestemorenga 
- Tilbud til å gå over til grasrothjemmeside fra dfs. 1750,- per år inkl. 

moms. – Ikke aktuelt for laget 
- Instruktørkurs 2, påmelding 31. januar. Ingen aktuelle fra oss 
- Kopi av vedtak fra politiet på stengning og gjenåpning av Kirkhaugen 
- Tilleggsavtale Kirkhaugen, laget må flytte ut derifra senest 31. mai 

 

Katarina 

3/19 
 

Økonomi - status  
- Behandling av lagets eiendeler i forhold til avskrivninger 

 
- Laget går i overskudd ift. Budsjett. 
- Håvard tilbyr å hjelpe til med å utarbeide ny modell hvor 

avskrivninger på eiendeler føres. Åse og Håvard går videre med 
dette 

Åse og 
Håvard 

4/19 Utvalgenes runde - hva rører seg? 
- noen forslag til ny leder av økonomiutvalg? 

 
- Eiendomsutvalg 

- 22. kaliber ammunisjon, flere ønsker å kjøpe inn annen 
ammunisjon enn den vi har kjøpt inn 

- Seniorutvalg 
- Innspill: Arrangere dobbeltstevner torsdag og fredag i stedet 

for fredag og lørdag? 
- Vedtatt å prøve å holde noen dobbeltstevner på 

ukedager i stedet for i helga til høsten 
- Ungdomsutvalg 

- Dårlig oppmøte etter jul 
- Økonomiutvalg 

- Jan Erik jobber fortsatt med sponsorer, ser ut til å gå bra 
- Forslag til ny leder: Diskutert, Katarina tar kontakt med 

kandidat 
 

Alle 



 

  

5/19 Miniatyrbanen på Kirkhaugen  
- gjennomgang av sak om rikosjett, og vurdering av videre bruk av banen om 
den blir godkjent 
 

- Enstemmig vedtatt av styret å stenge Kirkhaugen permanent for 
skyting med øyeblikkelig virkning. Videre miniatyrskyting vil skje i ny 
hall når den er ferdigstilt. Beslutningen publiseres på nett (Facebook, 
samlag, nettside) 

 

Katarina 

6/19 Status LS 2021 og Ny hall 
 

- Ny hall nærmer seg ferdigstilling. Gjenstår bl.a. anskaffelse og 
installasjon av ventilasjonsanlegg 

- LS 2021 har grei progresjon. Styret i BØS har vedtatt å holde inntil 
400 000,- tilgjengelig for LS-komiteen 

 

Katarina 

7/19 Honorarer 2019 - foreslår å beholde dem som i 2018 
 

- Vedtatt å beholde samme honorar som i 2018 
 

Katarina 

8/19 Annet 
- utleie til skyting for bedrifter 

 
- Diskutert, leie på 250,- per person med minimum 1000,- per bedrift 

pluss ammunisjon, der lagets medlemmer stiller opp selv gratis. For 
de bedriftene som trenger personell er det i tillegg 250,- timen per 
person. Minimum 2 fra laget må være tilstede uansett. Katarina 
utformer ny avtale for utleie til bedrifter. 

 

 

  
 


