
 

 

Agenda	styremøte			-	2017 
Til stede: Inge Korsmo, Monica Rosvoll, Øystein Nyhagen, Jonny Ellingsen, Jan -Erik 
Aasheim, Arnt Erik Aune 
Forfall: Åse G Strand, Bård Johan Furnes 
 
Referent: Monica Rosvoll 
Saks	nr Sak Ansvarlig 
36/21 Instruktørsamling 6.7.november. Arrangeres av DFS. Må ha min 

15 deltakere. Her burde vi ha solid deltakelse, særlig ungdomsut-
valget burde stille.  
Jonny og Arnt Erik oppfordrer ungdoms-, og seniorutvalget til å 
melde seg på. 
 
Terminlista sier at vi skal arrangere kretsmesterskap samme 
helga, men hvis det blir kurs må det flyttes. 
 
Vedtak; Informere kretsen om at kurs og mesterskap kræsjer og 
stevnet kanskje må flyttes. Få avklart med dfs påmeldingsfrist så 
vi vet om det blir mange nok påmeldte. 
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37/21 Innbytte av de små rekruttriflene, og erstatte dem med sauer rekrutt-
rifler 22Kal. 
 
Vedtak; Blir satt på vent til etter LS. Tas opp igjen da. Men rifle fra 
tidligere vedtak kan kjøpes. 

	

38/21 
 

Oppsett av stevnelag innendørs 
 
Vedtak; Viderefører ordningen fra forrige sesong. Ungdom/nybegynner vok-
sen skyter stevner på sine treningstider og disse 2 lagene er forbeholdt dem. 
Settes opp 1 lag før og 1 lag etter ungdommene for senior/veteran 
Er det ledige skiver på ungdomstreningene så kan senior/veteran trene. 

	

39/21 NNM -hva ble resultatet? 
 
Påmelding/premieavgift  97 945 
Kostnader premier         -64869 
                 Netto              33076 
 
Inntekter kafe                   8655 
Utgifter kafe                    -5693 
                   Netto 
 
Andre utgifter                  -2128 
Resultat                          33910 
                                       
 

	



 

 

 
Premieringen er dyr, og stikker av med det meste av utgifter. 
Utgifter til kafe inkl også innkjøp til lagmesterskapet. 
 
Vedtak; Premieringen er dyr. BØS melder inn dette som en sak 
til ombudsmøtet. 

40/21 Priser for leie av skytterhuset? 
 
Vedtak;  
1500kr for medlemmer 
30000kr for ikkemedlemmer 

	

41/21 Kompensasjonsordningen 
 
Vedtak; Åse ser på dette 

A#GS	

42/21 Kjøp av våpenskap; etter å ha loddet stemningen ser vi at flere av 
medlemmene er interessert i å leie våpenskap. 
 
Vedtak; Inge utformer avtalen som skal inngås mellom BØS og de 
som ønsker å leie skap. Avtalen blir bindene, og vi kjøper inn antall 
skap utfra hvor mange som inngår avtale, 

IJK	

43/21 Eventuelt; 
 
-forsvarsavtalen må følges opp 
-planlegges foreldremøte for ungdomsavdelingen 

IJK	

  
 
 


