
 

 

Agenda	styremøte			-	17.01.2022 
Til stede: Inge Korsmo, Monica Rosvoll, Øystein Nyhagen, Jonny Ellingsen, Mats Aasheim, 
Arnt Erik Aune, Bård Johan Furnes, Jan Erik Aasheim 
Forfall:  
 
Referent: Monica Rosvoll 
Saks	nr Sak Ansvarlig 
1/22 Info Corona-situasjonen; Nye tiltak, starter opp med stevner, av-

stand på skivene OK, dobbeltstevne , Heli Team cup går som 
planlagt. Kafe på dobbeltstevnet? Tar ei vurdering når vi ser på-
meldingen. 
 
Vedtak;  

 
 

2/22 Hjertestarter; kostnad, opplæring 
Koster 10-30 000kr. Opplæring vil bli gitt av sykepleier som har 
kompetanse til dette. 
Forsvaret bidrar ikke med kjøp. 
 
Vedtak; Sjekke mulighet for å få dette sponset. Evt innhenter Inge 
pristilbud. 

IJK	

3/22 Gjennomgang av terminliste; dfs ønsker å kjøre kurs 22-24.april. Hva gjør vi 
med elgskytingen? Inngå avtale med BJFF? Nedrigg 100m og 200m? Monte-
ring av skivematriell? 
 
Vedtak;  Vi har dialog med BJFF ang elskytingen. Setter opp skyting på høsten 
på lista foreløpig. Tar ei vurdering på dette etter hvert. 
Ungdomsutvalget rigger ned 100m, senior tar 200m Dugnad til dette torsdag 
16.juni. 
Skivemateriell ankommer ca 20.juni. Montering av skivemateriell; noen for-
middag og noen ettermiddag. Kontaktpersoner for dugnaden er Bård Johan 
Furnes og Lars Andreas Nystad 

	

4/22 Diverse LS, når tas avgjørelse om stevnet kan gjennomføres? 
Kan få store økonomiske konsekvenser for BØS. Mulig å søke 
garanti fra DFS/departementet? Styret ytrer bekymring for økono-
miske konsekvenser dersom LS blir avlyst eller det kommer for få 
deltakere 
 
Vedtak; Inge tar dette opp med Thor Arne. Hovedkomiteen 
sende henvendelse til DFS. 

IJK	

/22 Status ungdomsavdelingen? Treg oppstart etter jul. 10-20 stk som 
har vært på treningene i år. Når vi ut med info til foreldrene? Skal vi 
arrangere skyteskole 2? Skal vi arrangere foreldremøte? 

JE,	IJK,	
MR	



 

 

 
Vedtak; Info fra ungdomsavdelingen kan ikke bare legges utpå den 
lukkede facebook-siden til ungdomsavdelingen. Vi må ut både på 
hjemmesida og på facebook-siden til BØS. 
I følge ungdomsleder har vi ikke mange nok ungdommer som er klar 
for å ta skyteskole 2. Vi avventer avgjørelse her til etter evt foreldre-
møte. 
Foreldremøte planlegges til en dag i februar. Men vi avventer neste 
tiltak fra regjeringen før vi setter dato. 
 

 Skal vi endre på oppsettet på interne stevner sånn at lag ikke er for-
beholdt ungdommer, men at ungdommer, senior/veteran skyter 
sammen? Dett er ytret ønske om det fra flere i skytterlaget. Argu-
menter; integrere ungdommene i Bodø Østre, la de bli kjent med 
hele skytterlaget 
 
Vedtak; Vi venter til nye tiltak fra regjeringen kommer. Og så ser vi 
an ett par uker hvor mange ungdommer som er på treningene. Tar 
en ny diskusjon på dette da. 

	

  
Vedtak;  

	

 Eventuelt; 
 
 
 

	

  
 
 


