
 
 

Referat styremøte  22.04.2020 

Innkalt: Styret 
Sted: Bestemorenga/video 
Klokken: 18.00 
Møtt: Jan-Erik, Øystein, Owe, Katarina, Bård, Åse, Merethe, Arnt Erik 
Saks nr Sak Ansvarli

g 

21/20 Godkjenning innkalling, saksliste og referat 
 
Godkjent 

Katarina 

22/20 Utvalgens runde - fokus på videre drift innenfor gjeldende 
regelverk 
 
Eiendom (v/Øystein) 

- Liten aktivitet 
- Fått kontroll på ventilasjon, byttet filter kulefangerom 
- Grundig renhold en gang i uka (v/Martin). Jobber med å få 

robotstøvsuger til å fungere optimalt 
- Jobber med alarmsystem i nyhall 
- Planlegger gjennomføring av inspeksjon 

o Hvordan skal renhold gjøres fremover ifm. Økt bruk 
av skytterhuset?  

▪ Martin fortsetter med renhold som nå inntil 
videre, ser på endelig løsning når vi er 
tilbake til normal drift 

- Nyhall fungerer som vi ønsker 
 
Ungdom (v/Merethe) 

- Mange har ikke egne våpen. Utfordrende da de ikke kan 
bruke lagets våpen slik det er nå, vil bare være de med 
eget utstyr som kan trene.  

- Ser på løsning med dedikering av våpen til den enkelte 
skytter med desinfisering før utlån, deretter vil våpnet kun 
være tilgjengelig for bruk at den dedikerte skytter så lenge 
krav om smittetiltak. 

o Vedtak: Ungdomsutvalget prøver å sette opp 
trening en gang i uka (Merethe) 

- Bestilt utstyr (magasin, rem-deler) mottatt 
 
Senior (v/Arnt Erik) 

- Var godt i gang med feltforberedelser, men full stopp etter 
pandemiutbrudd. Grovfelt er fortsatt tilgjengelig.  
 
 

Alle 

 



 

- Elgprøve, kommer alternativ ordning på gjennomføring av 
dette fra DFS etter hvert. 

- Ikke vært noen organisert treningsaktivitet 
o Seniorutvalget følger opp evt. organisering av 

trening ute (Arnt Erik) 
 
Økonomi (v/Jan-Erik) 

- Planlagte møter avlyst, venter til situasjonen kommer mer 
tilbake til normalen 

 
 

23/20 
 

LS2022 
 

- Møteaktivitet fortsetter som planlagt. Opprinnelig 
fremdriftsplan skal fortsatt følges (ift. feltbane, camping og 
arena).  

- Nytt medlemsmøte elektronisk rundt 1. mai.  
- Sponsorer er fortsatt med til 2022 
- Ikke fått svar fra Bodø kommune på søknad om tillatelse til 

å bruke arealer på Bestemorenga. Sendt purring 
- Leter etter samarbeidspartnere for rigging av arena 
- Ser på alternativer for hvordan servering skal 

gjennomføres 
- Har kontakt med potensielle sponsorer som har vist 

interesse, men prosessen har foreløpig stoppet opp 
grunnet nåværende situasjon 

 

Bård 

24/20  Terminlisten - hva skal vi evt. prøve å gjennomføre av avlyste arr. 
om stevner kan avholdes etter 15.06? 
 

- Ikke et alternativ for oss å søke om kompensasjon ifm. 
korona, har ikke tilstrekkelig inntektstap for å kvalifisere 

- Innendørs har seriestevne 3 og lagmesterskap har så 
langt utgått grunnet situasjonen. 

o Forslag om å ta disse igjen i forbindelse med ny 
innendørssesong (november?) 

- Skytingens dag og lags- og samlagsstevner må prioriteres. 
o Vedtak: Arnt Erik og Merethe setter opp forslag til 

hvilke utgåtte stevner som skal gjennomføres når vi 
er tilbake i normalsituasjon.  

  

Katarina 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

25/20 Honorar - forslag 2500.- styremedlemmer, 8000.- leder, 4000.- 
nestleder og 10 000.- kasserer. Total kostnad i året 32 000.- 
 

- Forslag vedtatt 
 

Katarina 

26/20 Økonomi - herunder sponsoravtaler 
 

- Overskudd per nå på 90 000,- mot budsjettert overskudd 
på 25 000,- 

- Ammosalg 20 000,- under budsjett så langt 
- Under budsjett på kostnader generelt 
- Kommet i gang med måleravlesninger av strømforbruk i ny 

skytehall 
- Gradvis økning av innestående på driftskonto 
- Søknad momskompensasjon levert innen frist 1. mars. 

Avgjørelse kommer sannsynligvis ikke før til høsten. BØS 
har søkt om ~1 330 000,- i kompensasjon 

o Forslag om å justere treningsavgift for 
ungdommene. Vedtak: Merethe følger opp og 
setter ny pris 

 
Sponsoravtaler 

- Jobbet med reforhandlinger mot eksisterende sponsorer, 
men har stoppet opp grunnet situasjonen. Avventer videre 
jobb med dette til vi er tilbake i normalsituasjon 

 

Åse/ 
Katarina 

27/20 Team Norma 
 

- Arnt Erik har fått tilbud om å være med i Team Norma. 
Laget må inngå sponsoravtale med Norma da den ikke 
kan inngås med Arnt Erik personlig ihht skytterboken. 
Forutsetning for avtalen er blant annet at Norma blir 
hovedleverandør til laget. Avtale gjennomgått av styret. 

o Punkter som bør legges til avtalen diskutert: 
▪ Skal ikke gjelde noe omkring BØS som 

arrangør av landsskytterstevnet  
▪ Gavekort skal være med 
▪ Rabatter skal minimum være tilsvarende de 

vi har i dag.  
- Vedtak: Detaljer i avtalen følges videre opp med Svein 

(Katarina). Katarina gis fullmakt av styret til å godta 
avtalen gitt at ovennevnte tilleggskrav aksepteres. 

 

Katarina 

 



 

28/20 Eventuelt 
 
Priser på lagsjakker og t-skjorter. Fått oppdaterte priser fra 
leverandør. Skal laget sponse deler av prisen for disse? 

- Vedtatt at laget sponser deler av prisen for disse 
- Bestillingskjema legges ut på nett 

 

 

 
 
 

 


