
Referat fra årsmøte i Bodø Østre skytterlag på skytterhuset, 

Bestemorenga, 17.11.2019 kl. 16:00 
 

1: Åpning 
Styret ønsker velkommen til totalt 34 oppmøtte medlemmer 

2: Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkallingen godkjennes 

3: Godkjenning av saksliste 
Vedtak: Saksliste godkjennes 

4: Konstituering 
 Valg av møteleder 

o Katarina G. Strand 

 Valg av referent 

o Owe Johansen 

 Valg av 2 fremmøtte til å underskrive protokoll 

o Merethe Brunes 

o Ståle Torsteinsen 

 

5: Årsberetninger 2019 

Styret 
Leder Katarina G. Strand presenterer styrets årsberetning.  

Nåværende og fremtidig avtale med forsvaret diskutert. Svein orienterer om at forsvaret jobber med 

ny avtale. 

Spørsmål:  

- Vil det bli formell åpning av hall? Svar fra styret: nei, ikke ut over den uformelle åpningen 

som har blitt gjennomført da det blir vanskelig å få det til på dagtid. 

Kommentarer:  

- Laget usynlig i byen, må bli bedre til å synliggjøre oss. Ønskelig at ordfører og rådmann 

inviteres for å se på den nye skytehallen.  

Vedtak: Tas til etterretning 

 

  



Ungdomsutvalget 
Rapport ble presentert av leder for utvalget Merethe Ysland 

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Seniorutvalget 
Rapport ble presentert av Miklas Ellingsen Brunes, vara for seniorutvalget 

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Økonomiutvalget 
Rapport ble presentert av styrets leder Katarina G. Strand da leder for utvalget var fraværende 

Forslag til styret:  

- Styret bes om å lage julehilsen til sponsorer med informasjon som synliggjør aktiviteten i 

laget for dem. 

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Eiendomsutvalget 
Rapport ble presentert av styrets leder Katarina G. Strand da leder for utvalget var fraværende 

Spørsmål: 

- Er leieavtalen mellom brukshundsklubben og laget opphørt? Styret bekrefter at dette er 

tilfellet 

- Er det laget instruks for banen med tanke på hvor sent på dagen skyting kan gjennomføres og 

hvilke ansvar de som sist forlater har? Styret tar dette til etterretning 

- Hva skal gjøres videre i første etasje på skytterhuset? Styret svarer at det gjenstår maling, 

gardiner++ 

- Blir det noen ordning for lagring av medlemmenes våpen på skytterhuset? Styret svarer at 

det vil ikke tilbys lagring av våpen før det evt. kommer en ny våpenlov da det på nåværende 

tidspunkt ikke er tillatt 

- Hvem gjennomfører opplæring for skiskytterne som har fått tilgang til skytehallen? Leder i 

styret orienterer årsmøtet om avtalen vi har med dem.  

- Hvorfor skal skiskytterne skyte på pappskiver. Styret svarer at det er pga. høyt antall skudd 

Kommentarer: 

- Gi beskjed til Svein Andreassen eller Øystein Nyhagen om man får problemer med å komme 

seg inn på Bestemorenga da en del av nøklene som er delt ut har blitt sperret. 

- Uttrykt bekymring over at skytehallen gis tilgang til for eksterne som ikke er medlem av laget 

- Viktig at skiskytterne gjøres oppmerksom på marginene for treff i kulefangerne, da det kan 

oppstå rikosjetter/skade i skiverom om man kommer langt nok utenfor blinken. 

- Nødvendig med oppbevaring for skytebag’er på skytterhuset da det blir mye rot slik det er i 

dag 



- Strømforbruk på skytterhuset ut over det som går til skytehallen er unødig høyt, ventilasjon 

står på selv når det ikke er folk tilstede.  

- Viktig at alle husker at viftene i nyhallen må slås av før man forlater da de står for en stor del 

av energikostnadene 

 

Vedtak: Tas til etterretning 

 

6: Regnskap 2019 
Kasserer Åse G. Strand presenterte resultatet for regnskapsåret 2018-2019. Lagets revisorer har lagt 

fram en revisjonsberetning og anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet 

Spørsmål:  

- Hva ble lagets kostnad for den nye skytehallen? Kasserer i styret svarer at 1.7 millioner har vi 

som lag lagt i hallen, noe som omtent tilsvarer oppspart kapital vi har hatt fra tidligere. 

Kommentarer: 

- Styret bør revidere søknaden om spillemidler. Styret skal sjekke om verdi av dugnad kan 

medtas i søknaden og evt. sende inn revidert søknad etter timelister har blitt satt opp 

Vedtak: Regnskapet godkjennes som fremlagt 

 

7: Budsjett 2020 
Styret la fram forslag til driftsbudsjett for året 2019-20. 

Spørsmål: 

- Er ikke strømforbruket i nyhallen tatt med i budsjettet? Kasserer i styret svarer at hallen er 

tatt hensyn til. Se for øvrig kommentarer under årsberetningen for eiendomsutvalget  

 

Vedtak: Budsjettet godkjennes som fremlagt 

 

8: Fastsetting av kontingent 2020 
Styret foreslår at kontingent ikke endres for 2020 

 

Vedtak: Styrets forslag godkjennes 

 

  



9: Saker til orientering 

Landsskytterstevnet 2021 
Presentert av hovedkomitéen v/Bård Johan Furnes og Thor-Arne Tobiassen 

 Økonomi 

o Ambisjon på ca. 2 millioner i tilskudd fra sponsorer 

o Forventet lavere inntekt i 2021 enn 2011 

o Optimistiske på økonomien 

 Fremdrift 

o Er i rute i forhold til overordnet fremdriftsplan fra DFS.  

o DFS følger fremdriften og har vært på besøk 

 Anlegg, skyteteknisk 

o Grovfelt: ambisjon om å ha kommet lengre, fått problemer med å jobbe i terrenget 

grunnet søknadsplikt til kommunen for å gjennomføre arbeidet. Planlagt nytt møte 

med kommunen. Må i gang med arbeidet til våren. 

o Bruker vinteren til å sette opp en plan for videre arbeid 

 Camping 

o To alternativer for camping, ca. 500 plasser kapasitet på hver av disse 

 Vågøynes 

 Bodøsjøen  

o Nordlandshallen eller stordalshallen tiltenkt som dusjanlegg for campingen. 

o Rundt påske bør camping være ferdig oppklart 

 Forpleining 

o Vært i dialog med Coop Nordland, men de var ikke interessert i å være med. 

o Vurderer samarbeid med Parkenfestivalen 

 Kommunikasjon 

o Åpen for innspill fra laget på hvordan kommunikasjon kan bedres 

 Må for øvrig ta stilling til evt. bruk av andre skytterlag i samlaget for gjennomføringen av LS 

 

Terminliste 
Presentert av Merethe Ysland. Foreløpig forslag for januar/februar delt ut til de fremmøtte. 

Terminliste for skyttersamlaget ligget vedlagt 

Spørsmål:  

- Profilering av laget på LS Elverum? Hovedkomitéen for LS svarer at vi skal være tilstede der 

Vedtak: Sakene tas til orientering 

 

  



10: Storviltprøven - diskusjon rundt ny ordning 
Gjennomgått av styreleder Katarina.  

Spørsmål: 

- Hvem er ansvarlig for storviltprøven? Trenger noen som kan ta ansvar for perm med instruks. 

Fått reaksjoner på at vi bare har 1.5 time åpent. Styret svarer at ansvarlig har blitt oppnevnt 

men at det nok ikke har blitt tydelig nok kommunisert hva oppgaven innebærer 

Kommentarer: 

- Uenigheter blant dem som har arrangert prøven innad i laget har ført til variasjon i hvordan 

den har blitt gjennomført fra gang til gang 

- Trenger medlemsliste for skytterlaget for å kunne se hvem som evt. skal ha en annen pris for 

prøven 

- Ombudsmøtet i salten skyttersamlag hadde for et par år siden henstilt pris for gjennomføring 

av storviltprøven. Kritisk til at styret har bestemt pris på storviltprøven uten å forhøre seg 

med medlemmene. Styret svarer at de har forsøkt å holde seg på lik linje prismessig med 

Bodø Jeger og fisk på Bestemorenga som også gjennomfører storviltprøven. Priser henstilt 

fra ombudet i skyttersamlaget har ikke vært kjent for styret. 

 

Forslag: 

- Seniorutvalget tar ansvar for storviltprøven, derunder fastsetting av tidspunkt og priser for 

avvikling av prøven. Vedtak: Årsmøtet godtar dette forslaget 

 

11: Sosiale arrangement/kafedrift - hvordan løser vi dette? Forslag fra styret. 
Styreleder presenterte vedlagt forslag for laget.  

Vedtak: Årsmøtet godtar dette forslaget 

 

12. Revisjon av lover for BØS - utvalgenes sammensetning og oppgaver 
Styreleder presenterte vedlagt forslag til ny lov for laget. 

Vedtak: Årsmøtet godtar dette forslaget. Styret er gitt fullmakt fra årsmøtet til å endre vedleggene 

i lovene 

 

13: Gjennomgang av saksliste til ombudsmøtet 
Listen ble gjennomgått av styret 

 

  



14: Valg av styre, utvalg og representanter til ombudsmøtet 
Resultat: se vedlegg med liste fra valgkomitéen.  

Vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomitéens forslag (se vedlegg med liste over utvalg). Styret får 

fullmakt til å velge ny valgkomité for neste år. 

Følgende ombudsrepresentanter ble valgt av årsmøtet: 

- Henning Ivarrud 

- Magne Drægni 

- Tor Robert Johansen 

- Åse G. Strand 

- Merethe Ysland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodø, 19.11.2019 

 
 

  



 

Årsmøte 2019 

 

 

  

  

Bestemorenga 17. november 2019 

kl. 16.00 

  

  

 

 

 



 

 Innkalling/saksliste 

 

 

Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre skytterlag på skytterhuset, Bestemorenga, søndag 

17.11.2019 kl. 16.00.  

Møtet er annonsert i AN den 1.11.2019, på lagets hjemmesider og Facebook.  

 

Styret har i møte 13.11 foreslått følgende saksliste: 

 

1: Åpning 

2: Godkjenning av innkalling 

3: Godkjenning av saksliste 

4: Konstituering 

 valg av møteleder 

 valg av referent 

 valg av 2 fremmøtte til å underskrive protokoll 

5: Årsberetninger 2019 

6: Regnskap 2019 

7: Budsjett 2020 

8: Fastsetting av kontingent 2020 

9: Saker til orientering 

 LS 2021 

 Terminliste 

10: Storviltprøven - diskusjon rundt ny ordning 

11: Sosiale arrangement/kafedrift - hvordan løser vi dette? Forslag fra styret. 

12. Revisjon av lover for BØS - utvalgenes sammensetning og oppgaver 

13: Gjennomgang av saksliste til ombudsmøtet 

14: Valg av styre, utvalg og representanter til ombudsmøtet 

 

Vel møtt! 
 

Bodø Østre skytterlag             Katarina G. Strand 

Styret                                   leder 



 

 

 

Sak 5 

 

Årsberetning fra styret 2019 

 

 

Styrets sammensetning 

Katarina G. Strand - leder 

Owe Johansen - sekretær 

Lars-Håkon Nohr Nystad - seniorutvalget 

Merethe Ysland - ungdomsutvalget 

Ole Christian Lorentsen - eiendomsutvalget 

Jan Erik Åsheim (vara) - økonomiutvalget 

Åse G. Strand - kasserer 

 

 

Styret har avviklet 6 (7) møter og behandlet   56 (74) saker.  

 

 

Styret har i løpet av året hatt fokus særlig på følgende områder: 

 

 

Ny skytehall - avvikling av Kirkhaugen 

Kirkhaugen ble avviklet i mai, og nøkler er innlevert til kommunen. Dersom noen 

fortsatt sitter på nøkkel til Kirkhaugen må denne leveres til leder av eiendomsutvalget 

umiddelbart. Vi har ikke fått noen tilbakemelding på manglende tømming eller rydding 

etter oss i Kirkhaugen, så vi anser oss nå ferdig med vårt her.  

Skytehallen ble endelig godkjent i sommer og styret er meget fornøyd med at vi nå 

har alt samlet på ett sted. Åpningen ble gjort helt uformelt den 2. oktober med kaker 

og konkurranse.  

Styret vil takke alle de involverte og berømme laget for god innsats. Noen humper på 

veien, og litt masing fra oss har det blitt, men vi har med dette fått i havn en flott 15-

metersbane som vi skal glede oss over i mange år fremover! 



 

 

Bestemorenga 

 

 

Her gjennomføres vedlikehold og rengjøring etter behov. Vi har nå fått vaskemaskin 

til kluter, mopper etc. Merk at denne maskinen ikke skal benyttes til vask av 

trådmopper, samt at alle mopper og kluter må skylles rene for løs skit og sand før 

vask. Det er også montert en oppvaskmaskin i kjøkkenet nede til bruk når vi har 

interne stevner etc.  

 

Dugnadene i år har hovedsakelig dreid seg rundt vår nye skytehall. I tillegg har vi hatt 

en stor rydde-dugnad ute etter pålegg fra kommunen. Her fikk vi også ryddet mye på 

lager 200-m, mens lager på 100-m gjenstår. Dette blir et prosjekt til våren igjen.   

 

Styret ønsker også å få pusset opp i andre etasje i løpet av 2020. Dette kan først 

gjøres etter en gjennomgang sammen med Forsvaret med avtale om fordeling av 

kostnader, behov etc.  

Vi kan også opplyse om at det ikke foreligger en ny avtale med Forsvaret, selv om vi 

har purret på dem. Styret vil fortsette å følge opp denne saken.  

 

Nye lagjakker 

Letingen etter den perfekte lagjakken er ikke noen enkel sak da den skal passe oss 

alle, både store og små, samt holde litt på BØS sine tradisjoner. Styret delegerte 

ansvar til Merethe Y. og Katarina for å ta en endelig avgjørelse. Vi har kommet frem 

til at vi bestiller jakker fra Trimtex slik som de dere har prøvd i en utforming som tar 

opp gamle elementer, men som også er helt ny. Vi håper dere blir fornøyde! 

 

 

Resultater 

Styret er imponert over våre skyttere som jevnt over presterer godt, og noen svært 

godt. Vi viser til rapporten for senior- og ungdomsutvalget for utvalgte resultater. 

 

 

 

 



Medlemsutvikling / aktive skyttere: 

  

Klasseførte 
skyttere 

200
9 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Klasse V73 4 5 6 9 10 11 10 11 12 13 14 

Klasse V65 6 7 10 7 6 5 6 5 3 4 6 

Klasse V55 12 10 14 5 8 7 7 5 7 7 7 

Klasse 5 8 8 7 8 6 4 7 7 7 7 7 

Klasse 4 13 18 15 20 17 16 13 19 16 17 19 

Klasse 3 22 18 25 22 26 23 19 17 23 19 16 

Klasse 2 28 28 34 20 21 24 28 26 26 31 29 

Klasse 1 164
4 

1547 1583 1710 1590 1852 1387 1709 52 38 35 

Nybegynne
r Voksen 

                9 11 12 

Klasse 
AG3/HK41
6 

5 8 4 1 1 1 1 2 2 2 2 

Klasse 
Junior 

14 11 7 11 12 9 9 9 12 8 2 

Eldre 
Junior 

                3 8 7 

Klasse 
Eldre 
Rekrutt 

27 22 10 10 19 8 11 6 7 1 3 

Klasse 
Rekrutt 

4 10 20 16 8 4 2 6 7 3 3 

Nybegynne
r Ungdom 

43 44 16 22 50 37 26 9 18 28 18 

Instruksjon
sskytter 
<25 

94 104 102 89 124 88 72 60      

Totalt antall skyttere: 324(695)                      Antall ikke aktive: 25 (28) 

 

Vi har også fra 2018 til 2019 nedgang i antall medlemmer. Den største nedgangen 

ser vi på 30 skuddskyttere og nybegynner ungdom. Styret håper at vi nå med ny 

skytehall kan få rekruttert og beholdt flere ungdommer, samt at vi får med noe av 

foreldrene som skyttere og instruktører. Styret vil også oppfordre medlemmer til å 

tipse kolleger, venner etc. om skyttersporten.  
 

 

 

Aktivitetsnivå 2019 



 

For 2019 har vi jevnt over hatt en nedgang i antall stevner, spesielt ser vi dette på 

innendørs stevner, men også utendørs. Gledelig er det at vi har hatt en økning i totalt 

antall deltakere på lagmesterskapene våre. Vi får også færre skyttere i 2019 enn 

2018 grunnet at vi ikke har hatt NNM i 2019.  

 

  

 

Styret takker med dette for året som har godt og for all innsats både på og 

utenfor banen. Vi gleder oss til 2020 med full drift og innsats mot LS 2021! 

 

 

 

Erterkonge 2019 

Runar Tobiassen 

Årets skytter 2019 

  



 

 

Årsberetning fra ungdomsutvalget 2019 

  

Ungdomsutvalgets sammensetning: 

Merethe Kimsås Ysland       leder   

Jon Even Sandvei                 nestleder 

Jonny Andre Ellingsen          medlem 

Abel Leander Sandvei          medlem 

Sander Ellingsen                   medlem 

Knut-Ole Ysland                      medlem 

Alf Helge Olsen Røst                                      medlem 

Kjersti O.Røst medlem 

  

Utvalget har i år avholdt de fleste terminfestede stevner foruten skifelt og stevnene 

som gikk ut i vinter etter at Kirkhaugen ble stengt. Etter stenging av Kirkhaugen 

gjennomførte utvalget blant annet pussekveld og sosialkveld med bowling. Utvalget 

har også avholdt skyteskole i september med 22 deltagere.  Foreldrene til noen av 

disse ungdommene har også vært med og skutt på noen av treningene i høst.  Vi 

opplever nærmest to fulle lag tirsdag og torsdag med nye og gamle medlemmer.  Vi 

har avholdt egen dugnad ved å begynne og gruslegge en sti fra standplass på 100m 

til grava slik at vi kan gå mest mulig tørrskodd over jordet. 

Resultatmessig har ungdom fra Bodø Østre også i år levert gode resultater både 

lokalt og nasjonalt. Her er noen eksempler: 

  

Parabolflua cup finale i februar:  

Der ble Magnus R. Ysland nr.6 i rekrutt og Runar Tobiassen nr.2 i EJ 

  

Nordnorsk mesterskap:  

Vi fikk to nordnorske mestere på bane med Runar Tobiassen EJ og Magnus R. 

Ysland i R. I tillegg tok også Runar tittelen på felten og Magnus i Skogsløp.  

  

Landsskytterstevnet: 

Bane: Magnus R. Ysland nr.14 i R med 347, Runar Tobiassen nr.12 i EJ med 343.  

Felt: Magnus R. Ysland ble nr.7 i R, Carina Ysland ble nr. 76 etter å ha ligget på 

4.plass innledningsvis.   

 

 



Frende cup: 

Froland: Magnus R. Ysland 346 og nr.4, Runar Tobiassen 346 og nr.1.  Drangedal: 

Runar Tobiassen 348 nr.1, Kristiansand og omegn: Magnus R. Ysland 344 nr.8 og 

Runar Tobiassen 346 og nr.2. 

  

I tillegg har vi gjort det bra på samlagsmesterskap og kretsmesterskap både inne og 

utendørs. 

 

Merethe Kimsås Ysland leder for Ungdomsutvalget   

 

Årsberetning fra Seniorutvalget 2019  

Seniorutvalgets sammensetning  

Lars-Håkon Nohr Nystad (leder)  

Miklas E. Brunes  

John Arild Strand  

Stig-Rune Valen  

Bjørnar Strand 

John Åge Hansen  

Elisabeth Nystad  

Dugnad og vedlikehold  

Mesteparten av årets dugnad har gått til utbygging av innendørsbanen vår på 

Bestemorenga og rydding av uteområdet etter pålegg fra kommunen. Resultatet vi 

står igjen med etter all jobbingen er en flott ny innendørsbane som samler alt av 

skytingen vår på ett og samme sted. 

Aktivitet og arrangementer 

I løpet av sesongen er det for seniorer arrangert 3 interne feltstevner, og 

samlagsmesterskap. På banen er det arrangert 8 interne banestevner, 5 åpne 

banestevner samt avviklingen av AN-Finalen og uttaksskyting. I Kirkhaugen er det 

arrangert 9 interne miniatyrstevner, (inkl. Parabolflua cup) samt 6 åpne 

miniatyrstevner. På nybanen er det arrangert 2 interne miniatyrstevner samt 4 åpne 

miniatyrstevner. 

 

Rutiner og Organisering  

Etter å ha gått gjennom dette punktet fra tidligere årsrapporter er det en gjenganger 

at Bodø-Østre må ha mer opplæring i forhold til stevneledelse og premieoppgjør. Det 

er laget en bruksanvisning for hvordan bruke Leon/Pegasus ved stevneledelse for 

miniatyrstevner nå, men vi er nok nødt til å utfordre medlemmer på å bruke 



bruksanvisningen i praksis under stevner for at det skal sette seg. Foreslår at 

personell som kan å bruke stevnesystemene våre heller overvåker en person som 

ikke har brukt de så mye istedenfor å sette opp alt på forhånd. En bruksanvisning for 

premieoppgjør skal også lages og er noe vi burde få inn i rutinene våre for 

stevneledelse. 

Resultater  

Bygging av ny innendørsbane til tross er det mange gode resultater fra BØS i 2019. 

Vi har i alle tre grener 10 samlagsmestere i sine klasser, samt to Nord-Norsk 

feltmestere i klasse EJ og V73. Flere resultater nevnes under. 

 

Lagmesterskap Miniatyr 

Miklas Ellingsen Brunes 345, 3-5 

Runar Tobiassen 344, 4 

Asle Jensen 333, 3 

Knut Øystein Freng 340, 2 

Marthin Iversen 218, NV 

Julian Brunes Ellingsen 329, EJ 

Magnus Lund 344, V55 

Terje Thorstad 340, V65 

Tor Robert Johansen 346, V73 

 

Lagmesterskap Felt 

Arnt Erik Aune 40/6, 2-5, V55, EJ 

Mats Jensen 38/2, 4 

Bjørnar Strand 37/4, 3 

Einar Spillum 29/2, 2 

Magnus Lund 34/5, V55 

Terje Thorstad 38/4, V65 

Alf Tobiassen 41/9, V73 

 

Lagmesterskap Bane 

Bjørnar Strand 340, 3-5 

Jan Erik Aasheim 335, 5 

Vegard Ysland 334, 4 



Inger Johanne Haabet 339, 2 

Berit Pauline Pedersen 235, 1 

Ingrid Torstensen 238, NV 

Bård Pedersen 340, V55 

Will-Arne Jakobsen 346, V65 

Tor Robert Johansen 343, V73 

 

Vinnere Samlagsmesterskap Miniatyr 

Runar Tobiassen, 346, 3-5 

Magnus Lund, 341, V55 

Tor Robert Johansen 346, V73 

 

Vinnere Samlagsmesterskap Felt 

Lars-Håkon Nohr Nystad 40/4, 4 

Bjørnar Strand 39/7, 3 

Svein Andreassen 38/3, V55 

Tor Robert Johansen 42/10, V73 

 

Samlagsmesterskap Bane 

Bjørnar Strand 340, 3 

Bård Pedersen 337, V55 

Julian Ellingsen Brunes 245, EJ 

 

Avisa-Nordland 

Arnt Erik Aune 1370, 3-5 

Bård Pedersen 1315, V55 

Runar Tobiassen 345, EJ 

Tor Robert Johansen 1343, V73 

 

 

 

Årsberetning fra økonomiutvalget 2019 



Medlemmer: 

 

Jan Erik Aasheim, Varamedlem 

 

 

Den prioriterte oppgaven til undertegnede har vært møter med samarbeidspartnere til 

LS 2021. 

Styret har således vært aktiv i forhold til å fornye sponsoravtaler på lagsnivå. 

 

Medlemmene i BØS har også i år fått tilbud om at dersom de fikk arbeidsgiver/andre 

til å sponse BØS, ville de kunne få en økonomisk kompensasjon i form av ekstra 

subsidier på ammo. Fortsatt har ingen benyttet seg av dette. 

Listen over nåværende sponsorer ser da slik ut: 

 

Coop Nordland/City Nord  

AN-Media  

Koch  

AVIS  

NordKontakt  

 

Totalt har disse samarbeidsavtalene gitt oss inntekter siste år på kr 76 593.- 

I tillegg har vi inntekter fra bingo på kroner 104 410.- 

 

 

Til slutt vil økonomiutvalget oppfordre alle medlemmer til å legge BØS inn som 

mottager av grasrotandel på tipping. 

 

 

 

Jan Erik Aasheim 

Varamedlem Økonomiutvalget 

 

 

Årsberetning fra eiendomsutvalget 2019 



 

 

Leder: Ole Christian Lorentsen 

Medlem: Magne Drægni 

Medlem: Øystein Nyhagen 

Medlem: Geir Torkildsen 

Medlem: Terje Nesje 

Ammoforvalter: Ole Christian Lorentsen 

 

Utleie anlegg/skytterhus 

Det har vært litt utleie av skytterhuset i løpet av 2019, dette har generert inntekter for 

BØS 

Forsvaret 

NROF 

Bursdager 

Konfirmasjoner 

 

Skytterhuset 

Huset holder en god standard, det er lagd kjøkken i første etg. samt lagt nytt gulv og 

revet en vegg til arkivet 
 

Baneanlegget 

Det er ikke blitt gjennomført kontroll av banen i 2019, dette må bli gjort i kommende 

sesong. Det ble lagt ned mye jobb for å få ryddet området og lager til 200m.  

 

 

Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke alle medlemmer for den 

dugnadsinnsatsen som har blitt utført i 2019. 

 

Ole Christian Lorentsen 

Leder eiendomsutvalget 

 

 

 



Sak 6 

Resultatregnskap og balanse for Bodø Østre Skytterlag regnskapsåret 2018 - 

2019 

Resultat 

Regnskapet for siste år viser et overskudd på kr 10 509 mot et budsjettert overskudd 

på kr 170 145. Vi har dermed et negativt avvik til budsjett på kr 157 565 

Inntekter: 

Samlede inntekter er 1 386 820 kroner mens budsjetterte inntekter er 1 464 000 

kroner, et negativt avvik på 77 180 kroner.  Den vesentligste årsaken til dette finnes 

på kontoen for tilskudd fra DFS, der vi i regnskapsåret tilbakebetalte et mottatt 

tilskudd fra DFS på 25 200 kroner til bygging av stang/felthurtigbane som ikke ble 

ferdigstilt i henhold til tilsagnet. I tillegg kom overføring fra Frifond på ca 13 500 

kroner for 2019 ikke inn i regnskapet før etter regnskapsårets avslutning.  

Vi ser også et avvik på 21 720 kroner i arrangementsinntekter for DFS-stevner, dels 

som en følge av at banen i Kirkhaugen ble stengt for bruk. 

For øvrig finner vi varierende positive og negative endringer i forhold til budsjett på 

flere poster. 

Varekostnader: 

Samlede varekostnader er 640 679 kroner, som er 63 679 kroner over budsjett. Vi 

har et bokført kjøp/forbruk av ammunisjon som ligger ca 83 572 kroner over budsjett. 

Ser vi dette i sammenheng med salg av ammunisjon, er forbruket ca 50 000 kroner 

høyere enn inntektene. Ved gjennomgang av varelager og sjekk av utsalgspriser mot 

innkjøpspriser, har vi funnet at utsalgsprisene ikke har vært justert i forhold til økte 

priser i løpet av året. Styret vil pålegge ammunisjonsforvalter å følge opp dette ved 

fremtidige innkjøp. 

Lønnskostnader: 

Dette gjelder utbetalt timelønn til personale som har vedlikeholdt baneanlegget samt 

vært til stede ved skyting for Forsvaret og politiet. Posten er noe høyere enn budsjett, 

men må ses i sammenheng med inntektsposten «Lønnstilskudd», som gjelder 

utfakturerte lønnskostnader for bruk og vedlikehold. 

Annen driftskostnad: 

Sum andre driftskostnader er 612 098 kroner, som er 18 185 kroner lavere enn 

budsjett. Ved gjennomgang av de ulike postene, finner vi at det er varierende positive 

og negative avvik til budsjett fra post til post. Bl.a. har vi en post på vedlikehold av 

elektronikk i 15-meterhallen, som ikke var tatt med i budsjettet, men som laget må ta 

høyde for fremover. I tillegg har vi valgt å bruke en del midler på å gjøre 

bygningsmessige endringer i underetasjen i skytterhuset i forbindelse med at 15-

meterhallen skulle tas i bruk, dette var heller ikke hensyntatt da budsjettet ble lagt. 

 



 

Finansielle poster: 

Samlede renteinntekter er på 916 kroner, noe som gjenspeiler at vi i året ikke har hatt 

store bankinnskudd. 

 

Balanse 

På bakgrunn av innspill i forrige årsmøte og i samråd med revisjonsnemd, er det gjort 

en 

gjennomgang av lagets balanseførte eiendeler og egenkapital/gjeld. 

  

Historisk har det aldri vært bokført avskrivninger på lagets eiendeler, noe som 

innebærer at samtlige eiendeler som stod i balansen var oppført til opprinnelig 

kostpris. Norske regnskapsregler og vanlig praksis tilsier at man skal avskrive 

eiendelene i balansen over antatt økonomisk levetid. Begrepet økonomisk levetid kan 

i mange tilfeller være vanskelig å fastslå presist, men man har noen veiledende 

føringer for hva ulike eiendeler normalt har som levetid, og det er disse som er brukt i 

vurderingen. Generelt er ikke laget tjent med å vise en overvurdert verdi av 

eiendelene, ettersom egenkapitalen vil bli tilsvarende for høy. Dette blir igjen en 

ulempe i de tilfellene man bruker regnskapet overfor potensielle samarbeidspartnere, 

enten i form av sponsing eller finansiering av prosjekter.  

  

Som det fremgår av vedlagt balanseregnskap, er de samlede verdiene redusert med 

4 925 281 kroner, hvorav nedskrivning på skytterhus, bane og speakerbu utgjør 

størsteparten av beløpet. En slik tilnærming med lineære avskrivninger på 

eiendelene vil ikke til enhver tid gi korrekt bilde over eiendelenes virkelige verdi, men 

gir likevel et mer korrekt bilde enn å ikke avskrive overhode, og er dessuten forankret 

i både norske regnskapsregler og praksis.  

 

 

Bodø, 17.11.2019 

Åse G. Strand 

Kasserer 

 

 

 

 

 Resultat 2018 - 19 Budsjett 2018 - 19 Endring ift budsjett 

    



SALGS- OG 
DRIFTSINNTEKT 

   

  Salg ammunisjon -553 329 -520 000 -33 329 
  SALG 
VÅPENDELER 

-990 -15 000 14 010 

  Salg ammunisjon 
storvilt 

-26 600 -30 000 3 400 

  Sponsor-og 
samarbeidsavtaler 

-76 593 -75 000 -1 593 

  Norsk Tipping -42 826 -35 000 -7 826 
  Tilskudd fra DFS 12 990 -42 000 54 990 
  Lønnstilskudd -132 750 -120 000 -12 750 
  MVA-kompensasjon -73 285 -80 000 6 715 
  Leieinntekter 
eiendom og bane 

-27 750 -40 000 12 250 

  Kafeinntekter -20 385 -25 000 4 615 
  Trenings- og 
instruktørinntekter 

-8 300 -10 000 1 700 

  Medlemskontingent -81 400 -90 000 8 600 
  Treningsavgift 
skyttere andre lag 

0  0 

  Inntekter lotteri, bingo 
etc. 

-104 410 -95 000 -9 410 

  Arrangementsavgift 
DFS-stevner 

-53 280 -75 000 21 720 

  Jaktprøve -60 103 -70 000 9 897 
  SKYTESKOLEN -16 460 -12 000 -4 460 
  Elektronikkinntekter -12 795 -15 000 2 205 
  Diverse -108 555 -115 000 6 445 
  SUM SALGS- OG 
DRIFTSINNTEKT 

-1 386 820 -1 464 000 77 180 

    
VAREKOSTNAD    
  Kjøp/forbruk 
ammunisjon 

603 572 520 000 83 572 

  KJØP OG FORBRUK 
VÅPENDELER 

1 006 12 000 -10 994 

  Ungdomsutvalget 19 088 30 000 -10 913 
  Kafeutgifter 17 014 15 000 2 014 
  SUM 
VAREKOSTNAD 

640 679 577 000 63 679 

    
LØNNSKOSTNAD    
  Lønn til ansatte 113 567 85 000 28 567 
  Feriepenger 10 928 8 670 2 258 
  SUM 
LØNNSKOSTNAD 

124 495 93 670 30 825 

    
ANNEN 
DRIFTSKOSTNAD 

   

  Vakthold 5 808 9 000 -3 192 
  Renovasjon, vann, 
avløp o.l. 

26 832 9 000 17 832 

  Energikostnader 84 880 20 000 64 880 
  Renhold 7 261 3 500 3 761 
  Kostnader 
betalingsterminal 

13 875 25 000 -11 125 



  Inventar, materiell, 
utstyr 

27 497  27 497 

  Jaktfelt, figurer etc. 0 7 000 -7 000 
  Reparasjon og 
vedlikehold bygninger 

29 196 12 000 17 196 

  Kirkhaugen, 
vedlikehold og drift 

8 662 5 000 3 662 

  Vedlikehold 
baneanlegg 

4 754 10 000 -5 246 

  Elektronikk 
Bestemorenga, 
vedl.hold 

0 50 000 -50 000 

  Elektronikk 
Kirkhaugen, vedl.hold 
o 

3 150 10 000 -6 850 

  Elektronikk skytehall, 
vedlikehold 

24 239  24 239 

  Elektronikk feltskyting 0  0 

  Kjøretøy, vedlikehold 
og drift 

848 5 000 -4 153 

  Honorarer, ikke 
oppgavepliktig 

2 673  2 673 

  Kontorhold 8 564 17 000 -8 436 
  Møte, kurs, 
oppdatering o.l. 

193 2 000 -1 807 

  Utviklingsstøtte, 
sportslig satsing 

700 3 000 -2 300 

  Sosiale tilstelninger 17 146 35 000 -17 854 
  Annen kontorkostnad 0 6 500 -6 500 
  Telefon 2 650 6 000 -3 350 
  TV 3 039 3 500 -461 
  Porto 2 242 5 000 -2 758 
  Reisekostnad, ikke 
oppgavepliktig 

7 418 7 000 418 

  Annonser og reklame 20 291 17 000 3 291 
  Utgifter samlag/krets 1 639 3 000 -1 361 
  Medaljer/premier 15 709 45 000 -29 291 
  Gaver til medlemmer 3 874 1 275 2 599 
  Deltakerstøtte NNM, 
LS ol 

9 950 35 000 -25 050 

  Lagskyting og 
gavepremier 

1 850 2 210 -360 

  Ammunisjonsbidrag 181 751 179 400 2 351 
  Våpenutgifter 0 4 000 -4 000 
  Ungdomsutvalg 15 924 15 000 924 
  Forsikringspremie 38 307 20 000 18 307 
  Kostnader til lotteri, 
bingo 

4 000 4 000 0 

  Styreutgifter 23 507 45 000 -21 494 
  Bank- og kortgebyr 4 235 2 800 1 435 
  Gebyr DFS vedr 
kontingentinnkreving 

3 366  3 366 

  Annen kostnad 6 071 4 000   
  SUM ANNEN 
DRIFTSKOSTNAD 

612 098 628 185 -18 158 

    
  SUM KOSTNADER 1 377 272 1 298 855 76 346 

    



FINANSIELLE 
POSTER 

   

  Renteinntekter -960 -5 000 4 040 
  Rentekostnader 0  0 

  Øresavrunding 0   0 
  SUM FINANSIELLE 
POSTER 

-960 -5 000 4 040 

    

    
RESULTAT 
(Overskudd) 

-10 509 -170 145 157 565 

 

 

Balanse 2017 - 18 2018 - 19 Endring 

EIENDELER    
   1120 Hus, bane og 
speakerbu 

6 141 273 2 456 509 -3 684 764 

   1126 Påløpte 
kostnader ny skytehall 

3 952 289 6 065 120 2 112 831 

   1250 Inventar og 
utstyr 

179 831 0 -179 831 

   1260 Elektroniske 
skiver 

604 089 0 -604 089 

   1261 Balanseført 
tilskudd elektronikk 
Bestem 

-61 310 0 61 310 

   1262 Påløpte 
kostnader og forskudd 
NNM 2018 

100 000 0 -100 000 

   1263 Påløpte 
kostnader og forskudd 
LS 2021 

 38 241 38 241 

   1265 Elektronikk 
Kirkhaugen 

270 504 0 -270 504 

   1266 Ny elektronikk 
15 m 

459 230 367 384 -91 846 

   1270 Våpen 17 650 17 650 0 
   1460 Beholdning 
ammunisjon 

562 034 571 262 9 228 

   1470 Beholdning 
våpendeler 

8 572 7 566 -1 006 

   1480 Våpenlån -13 896 -7 896 6 000 
   1500 
Kundefordringer 

118 278 76 269 -42 009 

   1505 Andre 
kortsiktige fordringer 

810 810 0 

   1510 Utestående 
pengepremier 

500 500 0 

   1530 Mellomregning 
Forsvaret 1. kvartal 

392 26 499 26 107 

   1540 Mellomregning 
Forsvaret 2. kvartal 

 24 567 24 567 

   1550 Mellomregning 
Forsvaret 3. kvartal 

14 930 131 012 116 083 

   1560 Mellomregning 
Forsvaret 4. kvartal 

 2 771 2 771 



   1570 Mellomregning 
Bedriftsidr.laget 

1 841 1 841 0 

   1575 Interrimskonto 
overføring 2017 - 2018 

-12 239 17 500 29 739 

   1580 Forskudd lønn -19 794 18 284 38 078 
   1720 Periodiserte 
renteinntekter 

9 382 9 382 0 

   1900 Kontanter 900 855 -45 
   1920 Driftskonto 
9019.07.03664 

697 459 533 805 -163 654 

   1921 Bankkonto 
9019.09.50335 

924 725 25 159 -899 567 

   1923 Prosjektkonto 
ny skytehall 
4750.47.9774 

1 375 129 22 210 -1 352 919 

   1924 Bankkonto 
4509.23.36976 

2 995 2 995 0 

   SUM EIENDELER 15 335 575 10 410 294 -4 925 281 

    
EGENKAPITAL OG 
GJELD 

   

   2050 Annen 
egenkapital 

-11 317 746 -6 548 022 4 769 724 

   2200 Lån og tilskudd 
til ny skytehall - Bodø 

-3 400 000 -3 400 000 0 

   2400 
Leverandørgjeld 

-594 567 -394 866 199 701 

   2401 Annen gjeld 
leverandører 

-303 -303 0 

   2410 Skyldig andre 
lag 

-2 838 -2 838 0 

   2600 Forskuddstrekk -7 563 -1 110 6 453 
   2910 
Mellomværende egne 
skyttere 

-14 419 -35 167 -20 748 

   2925 Depositum 
nøkler 

-4 000 1 000 5 000 

   2940 Feriepenger 5 861 -18 480 -24 341 
   Ikke disponert 
resultat for 2018 

 -10 509 -10 509 

   SUM 
EGENKAPITAL OG 
GJELD 

-15 335 575 -10 410 294 4 925 281 

 

 

 

 

 

 

Sak 7 Budsjett 2019-2020 

Budsjettforslag 2019 - 
2020 

   



    

SALGS- OG 
DRIFTSINNTEKT 

Res. 2018-2019 Forslag 2019-2020 Avvik 

  Salg ammunisjon -553 329 -560 000 -6 672 

  SALG VÅPENDELER -990 -2 000 -1 010 

  Salg ammunisjon 
storvilt 

-26 600 -30 000 -3 400 

  Sponsor-og 
samarbeidsavtaler 

-76 593 -80 000 -3 407 

  Norsk Tipping -42 826 -45 000 -2 174 

  Tilskudd fra DFS 12 990 -45 000 -57 990 

  Lønnstilskudd -132 750 -140 000 -7 250 

  Driftstilskudd fra 
Forsvaret 

 -180 000 -180 000 

  MVA-kompensasjon -73 285 -80 000 -6 715 

  Leieinntekter 
eiendom og bane 

-27 750 -40 000 -12 250 

  Kafeinntekter -20 385 -25 000 -4 615 

  Trenings- og 
instruktørinntekter 

-8 300 -10 000 -1 700 

  Medlemskontingent -81 400 -90 000 -8 600 

  Inntekter lotteri, 
bingo etc. 

-104 410 -95 000 9 410 

  Arrangementsavgift 
DFS-stevner 

-53 280 -75 000 -21 720 

  Jaktprøve -60 103 -70 000 -9 897 

  SKYTESKOLEN -16 460 -12 000 4 460 

  Elektronikkinntekter -12 795 -15 000 -2 205 

  Diverse -108 555 -1 000 107 555 

  SUM SALGS- OG 
DRIFTSINNTEKT 

-1 386 820 -1 595 000 -208 180 

    

VAREKOSTNAD    

  Kjøp/forbruk 
ammunisjon 

603 572 560 000 -43 572 

  KJØP OG FORBRUK 
VÅPENDELER 

1 006 5 000 3 994 

  Ungdomsutvalget 19 088 30 000 10 913 

  Kafeutgifter 17 014 20 000 2 986 

  SUM VAREKOSTNAD 640 679 615 000 -25 679 

    

LØNNSKOSTNAD    

  Lønn til ansatte 113 567 125 000 11 434 

  Feriepenger 10 928 12 750 1 822 

  SUM 
LØNNSKOSTNAD 

124 495 137 750 13 256 

    

AVSKRIVINGER    

  Fast eiendom 0 122 825 122 825 

  Inventar og utstyr 0 45 925 45 925 



  SUM AVSKRIVINGER 0 168 750 168 750 

    

ANNEN 
DRIFTSKOSTNAD 

   

  Vakthold 5 808 12 000 6 192 

  Renovasjon, vann, 
avløp o.l. 

26 832 18 000 -8 832 

  Energikostnader 84 880 85 000 120 

  Renhold 7 261 7 500 239 

  Kostnader 
betalingsterminal 

13 875 20 000 6 125 

  Inventar, materiell, 
utstyr 

27 497 10 000 -17 497 

  Reparasjon og 
vedlikehold bygninger 

29 196 25 000 -4 196 

  Kirkhaugen, 
vedlikehold og drift 

8 662 0 -8 662 

  Vedlikehold 
baneanlegg 

4 754 25 000 20 246 

  Elektronikk 
Bestemorenga, 
vedl.hold 

0 50 000 50 000 

  Elektronikk 
Kirkhaugen, vedl.hold 
o 

3 150 0 -3 150 

  Elektronikk skytehall, 
vedlikehold 

24 239 40 000 15 761 

  Kjøretøy, vedlikehold 
og drift 

848 5 000 4 153 

  Honorarer, ikke 
oppgavepliktig 

2 673 3 000 327 

  Kontorhold 8 564 10 000 1 436 

  Møte, kurs, 
oppdatering o.l. 

193 2 000 1 807 

  Utviklingsstøtte, 
sportslig satsing 

700 3 000 2 300 

  Sosiale tilstelninger 17 146 35 000 17 854 

  Annen 
kontorkostnad 

0 6 500 6 500 

  Telefon 2 650 3 000 350 

  TV 3 039 3 500 461 

  Porto 2 242 2 500 258 

  Reisekostnad, ikke 
oppgavepliktig 

7 418 7 500 82 

  Annonser og reklame 20 291 25 000 4 709 

  Utgifter samlag/krets 1 639 3 000 1 361 

  Medaljer/premier 15 709 45 000 29 291 

  Gaver til medlemmer 3 874 5 000 1 126 

  Deltakerstøtte NNM, 
LS ol 

9 950 15 000 5 050 



  Lagskyting og 
gavepremier 

1 850 2 500 650 

  Ammunisjonsbidrag 181 751 196 000 14 249 

  Våpenutgifter 0 4 000 4 000 

  Ungdomsutvalg 15 924 17 000 1 076 

  Forsikringspremie 38 307 45 000 6 693 

  Kostnader til lotteri, 
bingo 

4 000 4 000 0 

  Styreutgifter 23 507 45 000 21 494 

  Bank- og kortgebyr 4 235 2 800 -1 435 

  Gebyr DFS vedr 
kontingentinnkreving 

3 366 5 000 1 634 

  Annen kostnad 6 071 4 000 -2 071 

  SUM ANNEN 
DRIFTSKOSTNAD 

612 098 791 800 179 702 

    

  SUM KOSTNADER 1 377 272 1 713 300 336 028 

    

FINANSIELLE POSTER    

  Renteinntekter -960 -1 500 540 

  Rentekostnader 0  0 

  Øresavrunding 0   0 

  SUM FINANSIELLE 
POSTER 

-960 -1 500 540 

    

    

RESULTAT  -10 509 116 800 128 388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 8 Kontingent 

 

Styret foreslår at kontingenten ikke økes fra 2019 til 2020. 

 

Kontingent for 2020 foreslås derfor å være følgende: 



Senior kroner 600.- per år 

Ungdom kroner 250.- per år 

 

 

Sak 9: Saker til orientering 

  LS2021 – ved hovedkommiteen 

 Terminliste 2020 ved Merethe Ysland 

Se vedlagt terminliste for Salten skyttersamlag 

 

Sak 10: Storviltprøven - diskusjon  

Styret ønsker årsmøtes tilbakemelding og synspunkter rundt ny prisliste som vi 

vedtok i år, samt annet som dere mener vi må ta med oss i arbeidet rundt 

storviltprøven og gjennomføringen av denne.  

 

Sak 11: Sosiale arrangement/kafedrift - hvordan løser vi dette? Forslag fra 

styret.  

Styret har i 2019 sett behovet for at vi har bedre kontroll på kafedriften og 

planleggingen av de tre sosiale arrangementene vi per nå har i laget. Vi ønsker 

derfor å høre årsmøtets tanker om temaet og hvilke muligheter dere mener vi har for 

å få disse oppgavene løst på en god måte.  

Styrets forslag er at vi endrer økonomi og sosialutvalget til å være et rent sosialutvalg 

uten medlem i styret. Vi foreslår at dette utvalget består av 1 person fra 

eiendomsutvalget, 2 fra seniorutvalget og 2 fra ungdomsutvalget, utvalgene utpeker 

selv de som skal være med i sosialutvalget. Sosialutvalgets oppgaver mener vi da 

skal være å ta kontakt med aktuelle personer for å drive kafe på de stevner vi har 

dette og sette ned komiteer for 17. Mai, grilling under lagmesterskapet, samt 

årsfesten. Utvalget skal ha mandat til å kunne be alle aktive medlemmer om å bistå. 

Utvalget oppfordres også til å aktivisere foreldre, partnere og andre som følger 

skytterne på stevner etc. som et ledd i å få flere aktive i laget.  

 

 

 

 

Sak 12: Revisjon av lover for BØS - utvalgenes sammensetning og oppgaver 

Lovene til BØS følger per dags dato i stor grad ikke standardlover for skytterlag som 

er vedtatt av DFS og opplistet i Skytterboken. Styret ser derfor at vi må oppdatere 

lovene våre og har derfor vedlegg lagt ved et utkast til nye lover basert på 

standardlovene. Standardlovene er også lagt ved.  



De største endringene er å finne i formål, rutiner rundt årsmøte, sammensetning av 

styret og med referanse til sak 11 en foreslått endring i utvalgene.  

Styret vil også be årsmøtet om fullmakt til å endre vedleggene til lovene i etterkant, 

disse vedleggene beskriver utvalgenes sammensetting og ledernes 

arbeidsoppgaver.  

 

 

Sak 14: Gjennomgang av saksliste til ombudsmøtet 

 

 

Sak 15: Valg av styre, utvalg og representanter til ombudsmøtet 

Bodø Østre har 210 medlemmer og kan velge 5 representanter til ombudsmøtet 

førstkommende søndag.  

 

Utvalg 2019 Bodø Østre 
Skytterlag 

  

 Navn Funksjonstid 

Styret   

Leder Katarina Grønvik Strand 2019 

Sekretær Owe Johansen 2018-2019 

Kasserer Åse Grønvik Strand 2019 

Seniorutvalg Lars-Håkon N. Nystad 2019-2020 

Ungdomsutvalg Merethe Ysland 2019-2020 

Eiendomsutvalg Ole Christian Lorentsen 2018-2019 

Økonomiutvalg ? 2019-2020 

   

Vara til styret   

Senior Miklas Brunes 2019 

Ungdom Jon Even Sandvei 2019 

Eiendom  Magne Drægni 2019 

Økonomi Jan Erik Åsheim 2019 

   

Eiendomsutvalg   

Leder Ole Christian Lorentsen 2018-2019 

Ammo forvalter Ole Christian Lorentsen 2018-2019 

Medlem Geir Torkildsen 2018-2019 

Medlem Magne Drægni 2019-2020 

Medlem It-kontakt Øystein Nyhagen 2019-2020 

Medlem Terje Nesje 2019-2020 

   

Seniorutvalg   

Leder Lars-Håkon N. Nystad 2019-2020 

Medlem Miklas Brunes  2018-2019 

Medlem Stig Rune Valen 2018-2019 



Medlem John Arild Strand  2019-2020 

Medlem Elisabeth Nystad 2019-2020 

Medlem Bjørnar Strand 2019-2020 

Medlem Jon Åge Hansen  2019-2020 

   

Ungdomsutvalg   

Leder Merethe Ysland  2019-2020 

Medlem Jon Even Sandvei  2018-2019 

Medlem Knut Ole Ysland 2018-2019 

Medlem Jonny Ellingsen 2019-2020 

Medlem Sander Ellingsen 2019-2020 

Medlem Abel L. Sandvei 2018-2019 

Medlem Alf Helge O. Røst 2018-2019 

Medlem Kjersti O. Røst 2019-2020 

   

Økonomiutvalg   

Vara Jan Erik Åsheim 2019-2020 

Leder ? 2019-2020 

   

Miniatyrgruppe   

Medlem Asle Jensen 2019-2020 

Leder Øystein Nyhagen 2018-2019  

   

Skifelt/skogsløp   

Leder Jon Even Sandvei 2018-2019 

Medlem Karl Gunnar Strøm 2018-2019 

   

Revisjonsnemd   

Medlem Håvard Vik 2019 

Medlem Nina Sandberg 2019 

   

Valgkomite    

Medlem Alf Tobiassen 2019 

Medlem Geir Torkildsen 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg  

Forslag til ny lov for Bodø Østre skytterlag 
 



§ 1 Formål 

 

Lagets formål er som fastlagt i grunnregler for Det frivillige Skyttervesen.  

Innenfor denne ramme søkes utviklet et positivt og aktivt miljø der unge og eldre opplever et 

meningsfylt medlemskap. Som skytterlagets lov gjelder denne lov med de endringer som til 

enhver tid er vedtatt av Skyttertinget samt med de tillegg som skytterlagets årsmøte har 

vedtatt innenfor rammen av denne lov. Skytterlaget er bundet av Det frivillige Skyttervesens 

grunnregler samt øvrige bestemmelser vedtatt av Skyttertinget eller Norges Skytterstyre 

innenfor rammen av disse grunnregler. 

 

 

§ 2 Medlemmer 
 

Alle som fyller vilkårene i § 1-4 i Skytterboka kan bli medlemmer av skytterlaget.  

 

 

Skytterlagets styre avgjør medlemsopptak og kan bestemme at nye medlemmer før opptak 

må underskrive på det søknadsformular som Det frivillige Skyttervesen til enhver tid 

fastsetter.  

 

 

For å oppnå forslags- og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 15 år, ha vært 

medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent.  

 

 

På ekstraordinært årsmøte har de medlemmer stemmerett som ville hatt stemmerett på siste 

ordinære årsmøte samt de som etter dette tidspunkt har vært medlemmer i minst to 

måneder.  

 

 

Medlem må rette seg etter denne lov og de lover og bestemmelser som gjelder for Det 

frivillige Skyttervesen.  

 

 

 

Æresmedlemmer 

 

 



Styret kan utnevne til æresmedlem av laget skytter som i særlig grad har gjort seg fortjent 

innen laget og for skyttersaken.  

 

 

Æresmedlemmet skal ved utnevnelsen - som foregår i høytidelige former under lagets 

årsfest - tildeles en medalje og et diplom. Som medalje benyttes Lohne nr 500 gylt medalje 

(uten skytter). Medaljen graveres på agraffen “Bodø Østre skytterlag”, og “ÆRESMEDLEM” 

på forsiden, medlemmets navn og dato for tildelingen på baksiden.  

 

 

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent til laget. 

 

 

§ 3 Straffereaksjoner 
 

Forslag om straffereaksjoner, jfr. kapittel 15 i Skytterboka, herunder eksklusjon, fremmes av 

lagets styre og vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de 

frammøtte stemmeberettigede. Avstemmingen skal være skriftlig.  

 

 

Berørte parter skal varsles i god tid og gis anledning til å legge frem sitt syn skriftlig. 

Skytterlagets årsmøte kan med alminnelig flertall omgjøre vedtak om straff.  

 

 

§ 4 Kontingent 

 

 

Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales etter opptak i laget og siden 

hvert år innen den 1. juli. Medlem som skylder kontingent for to år blir strøket av 

medlemslisten.  

 

 

Styret kan i særskilte tilfeller frafalle krav om kontingent.  

 

 

 

 

§ 5 Overgang til annet lag 



 

 

Medlem som ønsker å gå ut av laget for å melde seg inn i et annet skytterlag, skal sende 

skriftlig melding om dette til styret og oppgi navnet på det nye laget.  

 

 

§ 6 Årsmøte 

 

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av november.  

 

Skytterlagets styre innkaller til ordinært årsmøte med minst tre ukers varsel. Innkallingen skal 

nevne tid og sted for årsmøtet samt de saker som styret på dette tidspunkt har satt på 

dagsorden. Innkallingen sendes samtidig til samlaget. Saker fra medlemmene som ønskes 

behandlet på årsmøtet må være skytterlagets styre i hende senest to uker før årsmøtet. 

Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.  
 

Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Årsmøtet ledes av lederen eller valgt 

ordstyrer. Forhandlingene skal protokollføres. Det foretas kontroll og opptelling av de 

forslags- og stemmeberettigede, jfr. Grunnreglenes § 1-4 i Skytteboken og denne lovs § 2.  
 

Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall med unntak av saker etter § 3, ved lovvedtak, 

sammenslåing, deling eller nedleggelse. I slike saker kreves tilslutning fra 2/3 av de 

frammøtte stemmeberettigede. Det skal foregå skriftlig avstemming når dette forlanges.  
 

På årsmøtet skal det foreligge sakliste med følgende saker til behandling:  

a) Styrets årsberetninger  

b) Reviderte regnskaper  

c) Budsjett for kommende driftsår  

d) Fastsettelse av årskontingent  

e) Valg, herunder ombud.  

De nye tillitsvalgtes funksjonstid tar til umiddelbart etter årsmøtet, og varer til og med neste 

årsmøte 

 f) Innkomne saker 

 

 

 

 

 



§ 7 Ekstraordinært årsmøte 

 

 

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 

1/3 av lagets medlemmer med forslags- og stemmerett på lagets årsmøte forlanger det. 

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst 2 ukers varsel og kan bare behandle de 

saker som er tatt inn i sakslista ved innkalling. For øvrig gjelder reglene i § 6 tilsvarende. 

 

 

 

§ 8 Styrets sammensetning 

 

Styret består av åtte medlemmer, ved endringer skal styret bestå av minimum tre 

medlemmer. I tillegg velges tre, minimum to, varamedlemmer.  

Alle styrets medlemmer må være villige til å arbeide for Det frivillige Skyttervesens formål og 

regelverk, jfr. § 1-1 i Skytterboka. Alle medlemmer med forslags og stemmerett er pliktige til 

å motta valg.  

Hvis styret er sammensatt av fem eller flere medlemmer kan maksimum to være under 18 år, 

ellers maksimum en. Styremedlemmer og varamedlemmer har to års funksjonstid. For å 

oppnå kontinuitet i styret, deles styret i to grupper som velges hvert annet år. Ved 

stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll over styrets 

forhandlinger. Styret er bare beslutningsdyktig dersom minst halvparten av de møtende 

styremedlemmer/varamedlemmer er fylt 18 år og det er minst 4 medlemmer til stede.  
 

Styret i Bodø Østre skytterlag består av leder for ungdomsutvalg, leder seniorutvalg, leder 

eiendomsutvalg, sponsoransvarlig, samt de personer som årsmøte velger som leder, 

nestleder, kasserer og sekretær. Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges for 1 år av 

gangen.  
 

Vara velges med en fra ungdomsutvalget, en fra seniorutvalget og en fra eiendomsutvalget. 

 

Valg på styret skal foregå skriftlig så fremt det er flere kandidater på ett eller flere styreverv.  

 

For å være medlem av styret må en være medlem av laget.  

 

 

 

 

§ 9 Styrets arbeidsoppgaver 



 

Lagets administrative ledelse er lagt til styret, som også har avgjørende myndighet i alle 

spørsmål som ikke er lagt til årsmøtet. Styret forvalter lagets midler til det beste for laget. 

Kontrakter og overenskomster som er langsiktige og som innebærer stort ansvar for laget 

bør/skal godkjennes av årsmøtet før de blir undertegnet.  

Spesielt har styret ansvar for:  

- Håndtering av lagsvåpen  

- Skytebaner og anlegg i samsvar med lover og bestemmelser  

- Utarbeide årsplaner, fastsette terminliste og gjennomføre øvings- og konkurranseskyting  

- Oppnevne og godkjenne instruktører i laget  

- Gjennomføre instruksjonsskyting for alle som ønsker det, spesielt for ungdom fra og med 

det året de fyller 14 år til og med utskrivningsåret  

- Utarbeide årsmeldinger, regnskapsoversikter og rapporter og videresende disse i rett tid 

 

 

Styrets organisasjon, ansvars - og arbeidsfordeling: Se vedlegg 1 og 2. 
 

§ 10 Utvalg og nemnder 

 

 

Følgende utvalg og nemnder velges:  

 

 

a. Ungdomsutvalg 

Skytterlaget skal ha et ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget består av 7 medlemmer pluss 

leder. Medlemmene velges for to år om gangen, det skal være rotasjon slik at det et år 

velges 4 nye medlemmer og neste år 3 nye medlemmer. Leder for utvalget velges av 

årsmøtet for et år. Lederen i ungdomsutvalget inngår som fast medlem i lagets styre. 

 

 

b. Seniorutvalg 

Seniorutvalget består av 6 medlemmer pluss leder. Medlemmene velges for to år om 

gangen, det skal være rotasjon slik at det velges 3 nye medlemmer årlig. Leder for utvalget 

velges av årsmøtet for et år. Lederen i seniorutvalget inngår som fast medlem i lagets styre. 

 

 

c. Eiendomsutvalg 



Eiendomsutvalget består av 5 medlemmer pluss leder. Medlemmene velges for to år om 

gangen, det skal være rotasjon slik at det årlig velges 2 nye medlemmer. Leder for utvalget 

velges av årsmøtet for et år. Lederen i eiendomsutvalget inngår som fast medlem i lagets 

styre. 

 

 

d. Sponsoransvarlig 

Årsmøtet velger en person som er sponsoransvarlig, personen velges for 2 år av gangen. 

Sponsoransvarlig inngår som fast medlem i lagets styre. 

 

 

e. Sosialutvalg 

Sosialutvalget består av ett medlem fra eiendomsutvalget, to medlemmer fra seniorutvalget 

og 2 medlemmer fra ungdomsutvalget. Disse velges ikke av årsmøtet, men oppnevnes av 

utvalgene selv.  

 

 

f. Miniatyrgruppe 

Miniatyrgruppen består av leder og ett medlem som velges av årsmøtet. De velges for to år 

av gangen, en person på valg årlig. 

 

 

g. Skifeltutvalg 

Skifeltutvalget består av to medlemmer som velges av årsmøtet. Medlemmene velges for 2 

år.  

 

h. Revisjonsnemnd 

Årsmøtet velger to revisorer med ett års funksjonstid. Revisjonsberetning skal følge 

regnskapene og legges fram for årsmøtet. Revisorene har rett til uten varsel å foreta 

ettersyn, og om nødvendig foreta kritisk revisjon.  
 

i. Valgkomite 

Årsmøtet velger minst to medlemmer til valgkomite. Valgkommeten velges for ett år av 

gangen. 

 

 

§ 11 Ombud 
 



Ombud velges av skytterlagets årsmøte med basis i antall medlemmer slik: Skytterlag med 

inntil 50 medlemmer velger to ombud, 51-100 velger fire, 101-250 velger fem, 251-500 velger 

seks, 501 og flere velger sju.   
 

§ 12 Medlemmenes plikter 
 

Medlemmene i Bodø Østre skytterlag plikter å rette seg etter lagets lov, Det Frivillige 

Skyttervesens regler og de vedtak som blir gjort på årsmøtet, ekstraordinære årsmøter og av 

styret.  

De plikter å hjelpe de forskjellige komiteet og utvalg når dette blir påkrev og når det er satt 

fram anmodning om det. Medlemmene bør melde fra skriftlig til styret om det er noe de 

mener ikke er som det skal være i laget.  

Medlemmene skal bidra til et godt og trygt miljø for alle i laget. 
 

§ 13 Rusmidler 

Rusmidler, herunder alkohol, skal ikke inntas på eller ved standplass og i skyttergraver. Den 

som er synlig påvirket av rusmidler får ikke delta på skytingene og skal vises bort fra 

området.  

§ 14 Lovendringer 
 

Lagets lov må til enhver tid være i samsvar med bestemmelsene i grunnregler og vedtak 

som er gjort av Det Frivillige Skyttervesen. Forslag til endring av lagets lov må legges frem 

for styret senest 8 dager før årsmøtet holdes. Lovendringer kan kun behandles på ordinære 

årsmøter og med ⅔ flertall. 

§ 15 Oppløsning 

Forslag om nedlegging, oppløsning eller sammenslåing av skytterlag behandles som 

årsmøtesak og må vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer. Ved nedlegging 

gjelder Grunnreglene § 1-11, siste ledd, i Skytterboka. 
 

§ 16 Gyldighet 

Denne lov trer i kraft fra den dag den er vedtatt av årsmøtet. Fra samme dag oppheves 

tidligere lov.  
 

 

 

  



Utvalg Bodø Østre skytterlag – 2020-2021 
 

Styret 
Leder Katarina Grønvik Strand 2020 

Nestleder Bård Johan Furnes 2020-2021 

Sekretær Owe Johansen 2020-2021 

Kasserer Åse Grønvik Strand 2020 

Seniorutvalg Arnt Erik Aune 2020-2021 

Ungdomsutvalg Merethe Ysland 2019-2020 

Eiendomsutvalg Øystein Nyhagen 2020-2021 

Økonomiutvalg Jan Erik Aasheim 2020 

 

Vara til styret 
Eiendomsutvalg Geir Torkildsen 2020 

Seniorutvalg Elisabeth Nystad 2020 

Ungdomsutvalg Jon Even Sandvei 2020 

Økonomiutvalg ?  
 

Eiendomsutvalg 
Leder Øystein Nyhagen 2020-2021 

Ammo forvalter Svein Andreassen 2020 

Medlem Geir Torkildsen 2020-2021 

Medlem Magne Drægni 2019-2020 

Medlem It-kontakt Øystein Nyhagen 2019-2020 

Medlem Terje Nesje 2019-2020 

Medlem Will-Arne Jakobsen 2020-2021 

 

Seniorutvalg 
Leder Arnt Erik Aune 2020-2021 

Medlem Miklas Brunes Ellingsen 2020-2021 

Medlem Einar Spillum 2020-2021 

Medlem John Arild Strand 2019-2020 

Medlem Elisabeth Nystad 2019-2020 

Medlem Sander Ellingsen 2020 

Medlem Jon Åge Hansen 2019-2020 
 

  



Ungdomsutvalg 
Leder Merethe Ysland 2019-2020 

Medlem Jon Even Sandvei 2020-2021 

Medlem Knut Ole Ysland 2020-2021 

Medlem Jonny Ellingsen 2019-2020 

Medlem Anders Jakobsen 2020-2021 

Medlem Abel L. Sandvei 2020-2021 

Medlem Kurt Jakobsen 2020-2021 

Medlem Kjersti O. Røst 2019-2020 

Medlem Lars Håkon Nohr Nystad 2020 
 

Økonomiutvalg 
Leder Jan Erik Aasheim 2020-2021 

Medlem ?  

 

Miniatyrgruppe 
Leder Martin Mikalsen 2020-2021 

Medlem Asle Jensen 2019-2020 
 

Skifelt/skogsløp 
Leder Jon Even Sandvei 2020-2021 

Medlem Jonny Ellingsen 2020-2021 

 

Revisjonsnemnd 
Medlem Håvard Vik 2020 

Medlem Nina Sandberg 2020 

 

 

 

 
 


