
 
 

Referat styremøte  10.06.2020 

Innkalt: Styret 
Sted: Bestemorenga 
Klokken: 19.00 
Møtt: Katarina, Åse, Bård, Øystein, Owe, Merethe, Jan Erik 
Frafall: Arnt-Erik 
Saks nr Sak Ansvarli

g 

29/20 Godkjenning innkalling, saksliste og referat 
 
Godkjent 
 

Katarina 

30/20 Utvalgens runde  
 

- Meldt ønske om organisert trening på 200m/seniorer 
- Vedtak: Bård tar dette videre med Arnt-Erik og 

finner ut hvordan vi org. dette 1-2 ganger i mnd.  
- Rutiner ved avslutning av stevner/trening 

- Fått to meldinger om avglemt låsing og lukking port 
på 100 m banen.  

- Vedtak: Merethe legger inn påminnelse om 
dette i ungdomsutvalget 

- Alle som benytter banene må sørge for at alt 
er låst og lukket ordentlig ved avsluttning 

- Rutiner ved innsending av resultater til 
avisa/resultatservice.  

- Kommer for sent inn, blir etterlyst av avisa og 
skyttere 

- må ut samme dag som stevnet avsluttes!  
- Forslag:  

- legge flere inn i vk-skytterlag på DFS 
for å ha tilstrekkelige tilganger for 
stevneadministrering.  

- føre opp ansvarshavende for 
rapportering på stevnene, f.eks. som 
del av terminlista. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Alle 

 



 

 
Diskusjon vedrørende elektronisk skivemateriell etc.  

- Vi skal få dokumentert alle delene i 
anlegget for å gi et bedre 
utgangspunkt for evt. feilsøking og for 
en bedre oversikt over hva som evt. 
må/bør byttes 

- Vurdere hvor mange skiver vi skal ha 
operative på 200 m  

- Vedtak: Øystein lager rutine for avslutning 
av stevner. Han følger også opp prosess 
med å få dokumentert hva vi eier i forhold til 
skivemateriell, samt alder og tilstand på dette 

- Vi ber Lars-Andreas om hjelp i denne 
prosessen 

- Vurdere å be om tilbud fra Kongsberg på alt 
som bør skiftes for å ha et optimalt/oppdatert 
anlegg slik at vi vet kostnadsbilde i forhold til 
evt. avtaler med Forsvaret 

- Bør vurdere å ha en egen gruppe som har 
særskilt ansvar for å ta vare på det 
elektroniske anlegget vårt.  

31/20 
 

LS2022 
 

- Skal avholde møte igjen førstkommende mandag.  
- Fått godkjenning fra kommunen for bygging av feltbaner 

grov- og finfelt.  
- Bygging av grovfelt påbegynt.  
- Ikke fått tilbakemelding fra kommunen eller 

fylkeskommunen ang. skyttercamp. 
- Går videre i arbeidet med sponsoravtaler over sommeren 

 

Bård 

32/20  Terminlisten - oppdatering i forbindelse med interne stevner, 
org.medaljen og storviltprøven 
 

- Utendørssesong justert 
- Innendørssesong ikke justert 
- Skytingens dag, fortsatt uavklart om når vi evt. setter opp 

denne igjen. 
- 19. august blir oppstart for storviltprøven. Info publiseres i 

forkant av dette 
- Vedtak: Owe sørger for at oppdatert terminliste publiseres 

og stevner for utendørssesongen registreres i mitt DFS.  
 

Katarina 

 



 

33/20 Innbrudd skytterhus 1.6.2020 - gjennomgang av rapport, 
vurdering av evt. ekstra tiltak - tilbud mottatt på videoovervåking. 
Hva ønsker vi å gjøre med sidefelt på dør oppe? 
 

- Rapport gjennomgått 
- Foreslått å sette inn trådglass på verandadør og sidefelt 

ved hoveddør oppe - glassmester må kontaktes her 
- Vedtak: BØS går til innkjøp av videoovervåking - Øystein 

ordner videre avtale med Nokas etter mottatt tilbud 
 

Katarina 

34/20 Økonomi - status innbetalinger Forsvaret 
 

- Lavere overskudd enn budsjettert per i dag 
- Lavere omsetning ammunisjon enn budsjettert, som 

forventet gitt situasjonen 
- Purret Forsvaret mandag, sak tas videre av dem via 

Forsvarsbygg (betaling mottatt før publisering av referat) 
 

Åse 

35/20 Skytterhuset - drift og vedlikehold 
Tas opp igjen etter sommeren - beholder dagens løsning inntil 
videre 

 

Øystein 

36/20 Forsvaret - ønsker nøkkel til bunkers for lagring av våpen når de 
har trening på enga 
 

- Vedtak, BØS gir ikke tillatelse til dette, det vil da bli for 
mange våpen oppbevart i forhold til hva som er tillatt (er 
heller ikke plass), samt at vi ikke anser det som sikkert at 
vi skal benytte samme rom til oppbevaring av lagsvåpen 
og forsvarets våpen i forhold til tyvieri, skader og lignende.  
 

Øystein/ 
Katarina 

37/20 Eventuelt 
- Lagjakker - Vedtak: vi bestiller opp flere en hva som er 

mottatt av bestillinger fra medlemmer i de mest vanlige str, 
benytter disse først til prøving og deretter kan de selges 
videre til medlemmene som ikke har bestilt.  

- Stevnetelefon -  Vedtak: Abonnement for stevnetelefon 
sies opp, den er ikke i bruk slik intensjonen var 

- Stevnehelg første helga i juni, vi arrangerer også 15 m 
stevne fredag og lørdag. Ser på mulighet for noe kafedrift. 

- Spillemidler er vedtatt utbetalt til oss i år for skytterhallen, 
kasserer følger opp i forhold til utbetaling  

Katarina 

 
 
 

 


