
 

 

 

 

Referat styremøte 11.02.2020 

Innkalt: Styret 
Sted: Bestemorenga 
Klokken: 18.00 
Møtt: Katarina, Åse, Owe, Arnt Erik, Bård, Merethe 
Frafall: Øystein, Jan-Erik 

Saks nr Sak Ansvarlig 

11/20 Godkjenning innkalling, saksliste og referat 
 
Godkjent 
 

Katarina 

12/20 Info LS2021 
Informasjon til nye medlemmer/foresatte 
 

- Grovfeltbane avklart ok, gjenstår å sende søknad 
- Søknader sendt ang. bruk av vågønes, lærerskole og 

nordlandshallen (dusj) 
- Ståle Indregård inn som økonomidirektør 

 
Foreslått å ha medlemsmøte 29. april, LS komitèen kommer for 
å informere. 

 

Bård Johan 

13/20 
 

Utvalgenes runde 
 
Økonomi (Åse) 

- Kostnad skytehall overskridelse på 1.4 mill inkl. moms 
- Jobbes med prosjektregnskap og avklaring mva. 

refusjon. 
 
Ungdom (Merethe) 

- Avholdt møte forrige uke 
- Vanskelig å finne to til å ta ansvar for sosialutvalget. Har 

ordnet folk til kafedrift. 
- Bra oppmøte blant nye medlemmer 

o Foreslått å lage reportasje i avisa hvor aktivitet i 
laget trekkes frem både ifm. nye skyttere, ny hall, 
LS og det sosiale. Bård tar dette opp med LS-
komiteen 

- Stevne skytterlinken avholdes snart, har så langt fått 
påmeldinger fra både lagsmedlemmer og andre fra 
samlaget 

 
Senior (Arnt Erik) 

Alle 



 

 

 

- Jan-Erik valgt til formann for årsfest 
- Vanskelig å finne to til å ta ansvar for sosialutvalget. 
- Planlagt å få i gang feltbanen ila. neste uke 
- Meldt interesse for å få kjøpt inn ladepresser. Følges 

opp (Arnt Erik). Katarina oppretter 
spørreundersøkelse/innlegg på Facebook ang. 
ladepresse 

 

14/20 Studentmedlemskap - hvordan skal vi behandle disse i forhold 
til kontingent, priser, subsidier etc.  
 

- Styret vedtar at studenter faller inn under vanlig 
medlemskap med tilhørende kontingent og subsidier 

 

Katarina 

15/20 Ventilasjon ny hall - filter skifte etc 
 

- Skal ha gjennomgang med ventilasjonsmontasje nord 
og vil da få veiledning fra dem på hvordan og hvor ofte 
filter skal skiftes. 
 

Katarina  

16/20 Kikkertklassen - innspill fra Martin om å jobbe med rekruttering 
til denne klassen 
 

- Det skal lages infoark/brosjyre som beskriver hva 
kikkertklassen er. Denne publiseres på hjemmesiden og 
deles ut/informeres om ifm. storviltprøven. Katarina 
delegerer jobben med utforming av brosjyre 
 

Katarina 

17/20 Våpen etc. - tilgang til lagets våpen 
- oppbevaring av våpen 
- oppfølging av våpen som skal overføres til ny eier 
- ny kronograf? Ønske meldt av Bård Pedersen 

 
 

- Har skytter som trenger å låne våpen. Foreslått å ha 
våpenskap i hallen for lagsvåpen. Slik det er nå kan 
skyttere bare låne våpen fra bunker som kun er åpen 
når det er oppsatt trening. Styret vurderer behovet 
nærmere, sak tas opp i ungdomsutvalget 

- Ny kronograf. Arnt Erik følger opp saken med Bård 
- Evt. ny skytebenk diskutert, Arnt Erik følger opp. 

 

Katarina 



 

 

 

18/20 Info fra DFS: - internkontroll 
- digital storviltprøve 
- støtteordninger 
- skytebanekontroll 

 
 
Internkontroll  

- Gjennomgås av styret i forkant av neste møte og tas 
opp igjen da 
 

Digital storviltprøve  
- Jegerprøve registreres i app. Øystein, Arnt Erik og Einar 

Spillum tester ut hvordan dette fungerer. 
 

Støtteordninger  
- Gjennomgått, potensiale for å få mer støtte fra DFS 

sentralt. Merethe undersøker muligheter rundt å 
arrangere aktiviteter i forbindelse med skolen 

 

Katarina 

19/20 Møteplan/møtetemaer fremover 
 

- Diskutert. Følgende tidspunkter foreslått: 
- 25. mars, 16:30 
- 22. april, 18:00  
- 10. juni, 19:00 

 

Styret 

  
 
 


