
 
 

Referat styremøte 28.09.2020 

Innkalt: Styret 
Sted: Bestemorenga 
Klokken: 18.00 
Møtt: Øystein, Bård, Owe, Åse, Katarina, Merethe, Jan-Erik 
Frafall: Arnt Erik 
Referent: Owe Johansen 
 
Saks nr Sak Ansvarlig 
38/20 Godkjenning innkaling, referat og saksliste 

 
Godkjent 

Katarina 

39/20 Terminlisten: Endringer innendørssesongen? 
Avlysning av skytterfesten grunnet smittevern? 
Andre endringer? 
 

- Arnt-Erik tar ansvar for å sette opp manglende 
lagmesterskap 

- Skytterfest tas til vurdering. Diskuteres på nytt v/neste 
møte  

- Ungdomssamling i regi av samlaget planlagt i høst, 
foreløpig ikke avklart tidspunkt 

 

Katarina 

40/20 
 

Årsmøte: Rapporter fra alle utvalg må lages så snart som mulig 
Katarina ønsker hjelp med årsrapporten til DFS i år, hvem kan ta 
ansvar? Tilgjengelig fra 1. oktober og leveres innen 1. 
november. 
Matservering under årsmøtet - utgå? Gjennomføre årsmøtet 
uten bord for å få god nok plass? 
Valgkomitéen - Svein og Tor har takket nei til å ta jobben da 
lederkandidat ikke er klar, Svein er med dersom vi får kandidat til 
leder er klar.  
Medaljeutdeling for seniorer? 
 

- Årsmøte: Vedtak: Oppstart kl. 18:00, matservering utgår  
- Årsrapport til DFS: Øystein og Bård sørger for at denne 

blir gjort 
- Valgkomitè: Bård og Jan-Erik forhører seg med mulige 

lederkandidater. Styret må selv ta jobben som valgkomite 
dersom ingen stiller. 

- Medaljeutdeling: tas på utsatt årsfest evt. ved senere 
anledning 

 

Alle 

 



 
41/20 Skytterhuset: Utleie - priser for medlemmer og hva tar vi for 

utenforstående (har vært noen utleier i høst utover hva vi har 
gjort vedtak på at er ok)? Forslag 1000.- per helg for medlemmer 
uten vask og 1500.- med vask. Utenforstående privatpersoner 
betaler 1600.-/2100.- (tilsvarer medlemskontingent voksen). 
Kveldsleie 500.- må da vaske selv.  
Utleieansvarlig - Svein fortsetter.  
Renhold - Forsvaret bruker fortiden kun 2. etasje, de har ikke lov 
å bruke toaletter inne per nå. Avtale med Martin? Rutine  
 

- Utleie skal kun skje til aktive medlemmer og deres familie 
til eget bruk. Styret presiserer at fremleie ikke er tillatt. 
Priser som foreslått. Katarina oppdaterer info om utleie, 
Owe publiserer på nettsiden 

- Renhold: Øystein følger opp med Martin om han kan 
fortsette med renholdet.  

- Rutine: Vask 2 ganger i uka flater og toaletter. Ekstra 
vask ved stevne 

Katarina/ 
Øystein 

42/20 Dugleiksmerke: Rapportering til DFS over de som har skutt mer 
enn 50 ganger, generell rapportering.  
 

- Rapportering 100m ok, Jon Even har kontroll her. 
- Henning har tilbudt å ta seg av innrapportering til DFS, 

men trenger da hjelp til å finne resultater fra 200m. 
Katarina hører med Svein om han kan hjelpe til med å 
finne resultater fra 200m  

 

Arnt-Erik/
Merethe 

43/20 Instruktørsamling november: Vi må finne det personell vi skal 
stille med, planlegge renhold og matservering 
 

- Maks 20 stk. per kurs. Trener på innendørsbane. 
- Trenger noen på kjøkken og noen på renhold, blir da 

betalt. Katarina legger ut forespørsel på 
diskusjonsforumet  

 

Katarina 

44/20 Skytebenk: Mottatt forslag fra Inge Korsmo om å kjøpe inn ny 
skytebenk. Styret har besluttet å sjekke pris for å få en ny til bruk 
innendørs. Jan Erik tar ansvar for dette.  
 

- Jan-Erik følger saken opp videre, avventer svar på pris.  
 
 

Jan Erik 

 



 
45/20 Utvalgenes runde/LS 2022 

 
Ungdom (Merethe) 

- Få utøvere, 6 på skyteskole i år.  
- Skal arrangere premieutdeling mandag 5. oktober 

 
Eiendom (Øystein) 

- Har gjennomført baneinspeksjon og meldt inn. Behov for 
enkelte utbedringer 

- Forslag: Opprette utvalg som tar ansvar for vedlikeholdet 
på Bestemorenga.  

 
LS (Bård) 

- Skal være fysisk møte med befaring av DFS og NRK i 
midten av neste måned. 

- Har fått entreprenør Roald Madsen på befaring. De tar 
jobben med å bygge skivefundamenter felt 

 
Økonomi (Åse) 

- Jobber mot ferdigstilling av årsoppgjør 
- Foreløpig underskudd på ca. 40 000,- etter avskrivninger 
- Jan-Erik følger opp utgåtte sponsoravtaler 

 

Alle 

46/20 Styremøte oktober og november - dato 
 
Mandag 26. oktober klokken 18.00 
Mandag 16. november klokken 18.00 
Sted: Bestemorenga 
 

Katarina 

47/20 Valgkomitée ombudsmøtet - hvem fra styret tar jobben? 
Generell info om ombudsmøtet 
 
Katarina spør noen aktuelle kandidater til valgkomite 
 

Katarina 

 
 
 

 


