
Referat styremøte 5.september 2022 
 
Til stede; Inge Korsmo, Øystein Nyhagen, Jan Erik Aasheim, Arnt Erik Aune, 
Anders Jakobsen (vara for Jonny), Bård Johan Furnes og Monica Rosvoll 
 
1-Skytekole 2022 
 
Planlagt oppstart 13.september, men burde vi kanskje utsette det ei uke? Vi 
velger i år å sette ett tak på 10 deltakere, for å sikre at alle blir får tilstrekkelig 
oppfølging. Vi har allerede lere navn på blokka som ønsker å gå skyteskola, så vi 
velger å ikke annonsere det i år, da det er begrensede plasser. Blir det pågang 
utover høsten, så vil det bli laget venteliste og satt opp ei til skyteskole på ett 
senere tidspunkt. Pris for skyteskole settes til 750kr. Dette inkluderer 
medlemsavgift og ammunisjon ut året. Skulle det bli noen ledige plasser så 
legger vi ut innlegg på facebook. 

 
2- status 100m og 200m 
 
100m; sensorfeil på skive 2 og 10. Disse skal ikke benyttes på AN-finalen. 
Veteranene har bygd tak, mangler bare papp så er det ferdig. 
200m; er i orden. Alt fungerte forrige uke, men skal se over innen lørdag. 
 
3-AN-finalen -info til samlaget 
 
200m starter 1030, og 100m starter 11.00. Premieutdeling ca 12.45. 
Vi kjører lagmesterskap og ertesleiva etter premieutdelingen. 
 
4-Dugleiksmerket og organisasjonsmedaljen 
 
Vi setter opp dette onsdag 7.september l 1730.  
 
5- Valgkomite samlaget 
 
BØS, Ørnes og Sulis er årets valgkomite til samlaget. Vi må jobbe frem aktuelle 
kandidater. Har etterspurt oversikt fra Kjell Zahl. 
 
 
 
 
 



6-Eventuelt 
 
-vi får nye møbler til skytterhuset gratis fra Widerøe. Dette må hentes fredag 
30.sept/lørdag 1.okt. Vi flytter eksisterende møbler ned på 200m før den tid, så 
det er klart til å bære nye møbler rett inn. 
-høstdugnad neste uke? Vi har fortsatt litt opprydding etter LS. Vi må lage oss 
en oversikt over hva som konkret skal gjøres før vi kaller inn. 
-ny praksis for skytekort. Skyttere betaler 100kr for kortet, og så betales det 
ingen ting for skuddene. 
-årsfest lørdag 5.november. Jan Erik organiserer dette. 
-årsmøte 16.november 
-Resultat LS er ikke helt klart enda. Vi venter på noen avregninger fra 
skytterkontoret. 
 
 
 
 
 
 
 


