
 

 

 

 

Referat styremøte 09.01.2020 

Innkalt: Styret 
Sted: Grønnåsen skole og Dreyfushammarn 35 (14.01.2020) 
Klokken: 18.00 
Til stedet: Bård, Øystein, Merethe, Åse, Katarina, Arnt Erik, Jan-Erik 
 

Saks nr Sak Ansvarlig 

1/20 Godkjenning innkalling, saksliste og referat 
 
Godkjent 

Katarina 

2/20 Postliste 
- skal vi i Bodø Østre fortsette å føre postliste, eller skal vi 

ta aktuelle henvendelser som egne saker? 
 
 

- Tilbud på betalingsterminal fra OfficeLink 
- Sendt purring til kommunen ang. brøyting på 

Bestemorenga 
- Info fra skytterlinken ang. miniatyrstevne i februar 
- Tildelt instruktørkurs 1A 
- Referat fra LS-komiteen 

 
Vedtak: Oppretter egne saker fremover på aktuelle 
henvendelser, fører ikke postliste 
 

Katarina 

3/20 
 

Utvalgenes runde - hva rører seg? 
 
Eiendom (Øystein): 

- Avholdt møte før jul (orienterte styret om saker fra dette 
møtet) 

 
Senior (Arnt Erik): 

- Foreløpig ikke noe å melde, i startfasen som ny leder av 
utvalget (ansvarsområde diskutert) 

 
Ungdom (Merethe): 

- Avholdt skyteskole, flesteparten med til jul. En god del 
møtt på nyåret, ett meldt frafall 

- Arrangert skytekonkurranse de to siste treningene før jul 
 
 

Alle 



 

 

 

4/20 Oppbevaring skytterbager 
 
 

- Vedtatt å ha oppbevaring av skytebag’er ved kjøkken. 
Styret forbeholder seg retten til å revurdere dette om det 
skulle vise seg til ikke å fungere. Forutsetter at det 
holdes jevnlig rent. 

 

Øystein 

5/20 Betalingsterminal - hva gjør vi? 
 

- Vedtak: går totalt bort fra å bruke gammel 
betalingsterminal, denne sies opp (Katarina følger opp). 
Går da over til å kun bruke izettle.  

 

Åse 

6/20 Reisestøtte NNM/LS - henvendelse fra medlem i 2019 om ikke 
BØS skulle utbetale reisestøtte?  
 

- Skal BØS gi deltakerstøtte (påmeldingsavgift) for LS 
fremover i tillegg til NNM? 

- Vedtak. Dekker påmeldingsavgift for LS og NNM 
fremover for de medlemmer som deltar. Det gis 
ikke reisestøtte 

Åse 

7/20 Terminliste 2020 – status 
 

- Terminliste for januar er lagt ut 
- Kommet frem til november med lista så langt 

 

Merethe og 
Arnt-Erik 

8/20 Sosialkommiteen – opprettelse 
- info til kommiteen om hva de har ansvar for 

 
 
Katarina orienterte ledere for ungdoms- og seniorutvalget om 
ansvarsområde 

Merethe,, 
Øystein og 
Arnt-Erik 

9/20 Kikkertklassen - innspill fra Martin om å jobbe med rekruttering 
til denne klassen 
 

- Utsatt til neste styremøte 

Katarina 

10/20 Eventuelt 
 

- Økonomi nyhall:  
- Diskutert. Nødvendig å dokumentere 

dugnadsinnsats og tilstand på nyhall da 
dugnadsjobb ble påbegynt. Fornye søknad om 
midler på grunnlag av det. Bård ordnet nytt møte 

 



 

 

 

med Rolf Støre 14.01 i Dreyfushammarn 35 der 
styret ble orientert om søknaden. Laget har søkt 
om maksimalt tilskudd for hallen og trenger derfor 
ikke å føre dugnad. Øvrige diskusjonspunkter på 
dette møtet var ventilasjonsanlegg og 
strømforbruk i nyhall. 

 
 

- Forslag om å ha fast 10 skiver oppe på 100m (øvrige 5 
disponible for bruk til storviltprøven), og 15 skiver på 
200m 

- Vedtatt 
 

- Forslag om å ha fast orienteringspunkt ang. LS komiteen 
på kommende styremøter 

 
- Merethe gis fullmakt av styret til å handle inn gardiner til 

første etasjen i skytterhuset 

   

  
 
 


