
 

 

Agenda	styremøte		13/4	-	2021 
Til stede: Inge Korsmo, Bård J. Furnes, Jan -Erik Aasheim, Jonny Ellingsen, Øystein 
Nyhagen, Åse G. Strand, Arnt Erik Aune, Monica Rosvoll 
Forfall: 
Sted; Teams 
 
Referent: Monica Rosvoll 
Saks	nr Sak Ansvarlig 
15/21 Covid-situasjonen; Det ser ut som det går i retning av at det letter 

opp. Barn/unge kan trener/konkurrerer innad i kommunen. 
Voksne kan foreløpig ikke ha organisert aktivitet inne.  
Egentrening inne er tillat. Bodø er nå på nasjonalt nivå.  Alle lo-
kale tiltak opphører. 
 
Vedtak; Nye nasjonale tiltak trer i kraft 16.04.21. Vi setter oss 
godt inn i disse tiltakene og planlegger ut fra dette. 

 

16/21 Feltskyting 2021 
 
Vedtak; Feltskyting utsettes inntil videre. 

	

17/21 
 

Baneåpning 2021; Det er planlagt baneåpningsstevne lørdag 
24.04.21. Dette utsettes da det ikke kan avholdes arrangement 
på tvers av kommunene.  Skal vi arrangere ett internstevne i  
steden? 
 
Vedtak; Øystein skal sjekke om utstyret fungerer tilfredsstillende. 
Inge og Arnt Erik tar deretter avgjørelse på vegne av styret om 
det kan arrangeres internstevne 24.04.21.  
 

	

18/21 Dugnader våren 2021; Må lage oss en oversikt over hva som 
skal gjøres.  
-stativ 200m senkes? 
-endre nummerskilt på 200m? 
-standplassbua 200m à markere kablene? Øystein/Arnt Erik  
Merker med merkemaskin og henger opp tegning/brukermanual 
-nummerrekka på 100m holder på å falle ned. Må festes. àVete-
ranene har utbedret dette 14.04.21 
-varmekabler i grava 200m klipt av? 
 
Arnt-Erik kaller inn til dugnad på 200m. 
For øvrig må mest mulig av dugnad kanaliseres mot LS. 

	

19/21 Info Økonomi; laget har god likviditet. Leverer bedre enn budsjett 
første kvartal. Lavere omsetning på ammo mot budsjett. Naturlig 
med tanke på covid. Søkte kompensasjon for avlyste aktiviteter/inn-

	



 

 

tekter i 2020 pga covid-situasjonen Max kompensasjon det var mu-
lig å få var 38 000kr. BØS fikk innvilget70% av dette. Forsvaret har 
betalt for 4.kvartal 2020. 

20/21 Eventuelt; 
-det er mulig å søke tilskudd fra AN for tiltak rettet mot barn/unge. 
Vedtak; Åse, Inge og Jonny på om det er noe vi kan søke om 
-ny renholdsveileder fra DFS. Inge laminerer og henger opp på det 
som gjelder for 15m. 
-Forsvarsavtalen; Inge har fått kontaktpersoner i forsvaret. Kaller 
forsvaret inn til møte.  

	

  	

  	

  
 
 


