
Referat styremøte 19.04.2022 
Til stede; Bård Johan Furnes, Inge Korsmo, Øystein Nyhagen, Arnt-Erik Aune, 
Mats Aasheim, Jonny Ellingsen, Monica Rosvoll, Jan Erik Aasheim 
 
Referent; Monica Rosvoll 
 
1)Hjertestarter 
Vi har prøvd å få sponset hjertestarter, men ikke fått napp enda. 
Vedtak; Vi setter frist til 1.mai. Dersom vi ikke får sponset innen da så må laget 
kjøpe selv. 
 
2) Ansvarlige på Baneåpninga 100m/200m 
Ungdomsavdelinga har ansvar for 100m. 
Seniorutvalg har ansvar for 200m. 
Seniorutvalget har ansvar for påmeldingen. 
Monica ordner kafe. 
Prøver å sette opp med 2 lag på hvert stevne. 
 
3) DFS har avlyst skyteinstruktørkurs. Vi må finne ny dato. 
Bare 4 påmeldte til kurset, så DFS avlyser. Vi må finne ny dato. Dette må bli 
etter sommeren. Ser for oss at det må bli i oktober/november. 
 
4) Referat fra forrige styremøte 
Mats tok referat. Dette var havnet i søppelposten til Inge. Referat er lagt ut nå. 
 
5) Hvordan refererer vi saker fra styremøtene 
Saker som er diskutert og vedtatt på styremøter må refereres riktig videre. Det 
skrives alltid referat, og medlemmer oppfordres til å lese referatene. Og 
dersom det er usikkerhet blant styremedlemmene ang hva som er 
diskutert/vedtatt så må vi spørre før vi refererer det videre. Vi kan ikke ha flere 
forskjellige versjoner. 
 
6) Nøkler til skytterhuset 
Det er ca 80-90 aktive nøkler til skytterhuset som er utlevert. Vi må ta en 
gjennomgang av praksisen for utlevering av nøkler. Hvem trenger/skal ha nøkler. Må 
være aktiv medlem for å ha behov for nøkkel. Vi ser på dette etter LS. 
 
7) Kalle inn skiskytterne til dugnad i forbindelse med LS? 
De har svart nei at de øsnker ikke bidra her. 
 
 
 



8)Utleie av skytterhuset 
Ved utleie av skytterhuset så er det bare overetasjen som leies ut. Kan ikke legge 
beslag på underetasjen og sånn at skytehallen blir utilgjengelig. 
Vi må utarbeide en oversikt som Svein kan oppdatere når huset leie ut. 
 
9) Skytebord til eldre LS 
Vi må prøve å få tak i ett skytebord som de eldre som ikke klarer å ligge kan bruke. 
Inge sjekker rundt dette 
 
 


