
Referat Styremøte 8/3-21 kl 18:00 – 20:20 

Jan Erik og Monica på reise – Johnny er instruktør på ungdomsskytingen. Øvrige styremedlemmer var 
til stedet. 

Referent Mats i fravær av Monica. 

 

1. Vi må innkalle til allmøte for alle lagets medlemmer slik at informasjon om dugnader og 
behov for resurser under LS blir klart for alle. Møtet avholdes 16/3 kl 18:00 – 19:30 hvor det 
oppfordres på det sterkeste at folk møter. Styret og Hovedkomiteen LS som leder møtet med 
fokus på å få folk til å forstå omfanget og ressursbehovet før, under og etter LS. Hver komite 
for noen minutter til å presentere sine roller og behovet for resurser fra medlemmene. Alle 
medlemmer vil få mulighet til å melde sin interesse for deltagelse på konkrete oppgaver ifm 
arrangementet.  
 

2. Våpen og utlån av disse. Inge og Svein har gått gjennom kontrollert alle lagets våpen. Svein er 
registrert som våpenansvarlig fra BØS hos Politiet og fortsetter inntil videre i denne rollen.  
 

3. Stevnekontor og dugnadsgjeng som får betalt. Det bevilges en ramme på 48 timer pr uke fra 
og med uke 11 til 29 som primært bemannes av pensjonister på dagtid, arbeidet ledes av 
Svein Andreassen som får ansvaret for å organisere og sørge for at det blir utført jobb for de 
timer det betales dugnadstimer for. Totalt avsatt beløp er kr 130 000,- for hele perioden. 
Timelister skal sendes fra den som skal ha betalt til Svein Andreassen som igjen sender dette 
til kasserer for utbetaling. Timelister sendes inn hver måned. Det forventes at dem som får 
betalt også stiller på ubetalte dugnader på ettermiddager og kvelder. Det er viktig at dette 
organiseres godt og at alle timer det betales for blir gjort en jobb tilbake til BØS.  
 

4. Skytingens dag er lagt til 15/5, denne dagen er skytterhuset utleid. Styret foreslår å avholde 
skytingens dag på fastsatt dag da dette er en skyting kun med 22. kal og all aktivitet foregår 
på skytebanen slik at konfirmasjonen ikke skal være til hinder for arrangementet og 
arrangementet ikke til hinder for konfirmasjonen.  
 

5. Det ble foreslått å opprette egen bankkonto til bruk for innbetalinger av avgift knyttet til 
skyttercampen på LS. Dette for å ha fullstendig kontroll på at alle som overnatter faktisk har 
betalt for campen. Konto blir opprettet av Åse onsdag 9/3. 
 

Mer var ikke til behandling! 


