Kort referat fra "Grasrotkurs" og ledermøte for skytterlagene 14.04.2012

Lørdag var 21 skytterlag med 36 tillitsvalgte fra lagene samlet i Øverbygd og Maukstadmoen
leir til kurs og møte.
Kursdelen var fra kl. 10.00 – 14.30, og temaet var innføring av ny webløsning og
administrasjonsprogram fra DFS.
Per Ivar Emanuelsen, samlagets IT-kontakt, sto for kursdelen. Han startet med informasjon
om hvordan den nye webløsningen er bygd opp, om hva som så langt et tilgjengelig og
kostnader for lagene.
Per Ivar ga en god innføring i administrasjonsdelen oppdelt i de ulike delene; medlemmer,
utvalg og verv, rapporter, medlemskontingent, registrering av interne merker, interne
stevner og det nye påmeldingssystemet. Det var lagt opp på en fin måte, med gjennomgang
av de enkelte delene også fikk alle muligheter til å prøve ut og ordne i verktøykassa for sitt
lag.
Underveis i kurset oppdaget vi både svakheter i systemet og at det dukket opp spørsmål som
Per Ivar tar videre til IT-ansvarlig i DFS. Men, når det er sagt tror vi dette nye
administrasjonssystemet blir veldig bra og lett å bruke.
Alle lag må være på det nye systemet innen 1. mai, slik at det er noen skytterlag som har det
travelt med å komme seg i gang og på systemet. Påmelding til LS-2012 skal for eksempel
foregå på dette nye påmeldingssystemet.
Oppsummeringen etter endt kurs var bare positivt. Deltakerne syns de hadde lært mye og
fått god veiledning. Det ble stilt mange gode spørsmål, og ikke alle svar er ennå på plass.
Tusen takk for godt oppmøte og god innsats til de som deltok. Det ble også en trivelig dag
med litt uformell prat og en del erfaringsutveksling.
Per Ivar, du var en engasjert og flink kursleder. Tusen takk til deg!

Møte for skytterlagsledere.
Vi startet møtet med en kort presentasjon av DFS som organisasjon og om samlagets og
skytterlagenes rolle og virke.
Her følger et kort referat fra sakene vi snakket om.
1. Merverdigavgiftskompensasjon.
Det ble gitt informasjon om hvor dere kan hente informasjon om merverdigavgiftskompensasjon og søknadskjema. Orientering om ordningen og søknadsskjema for

2012 ligger på: http://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2012/mva/
Jeg oppfordrer alle lagene til å fylle ut det enkle skjemaet og søke. Det blir fort noen
kroner til laget dette også.
2. Rekruttering.
Rekruttering er noe alle lag sliter med i større eller mindre grad, spesielt med å få
med ungdommene ut på felt og bane. Vi snakket en del om dette og det kom fram en
del momenter og ideer:
 Ungdom bør føle seg ivaretatt og ha faste holdepunkter i skytterlaget
 Et mål og en plan for arbeidet
 Skyteskoler, også for voksne
 Foreldremedvirkning, og også få flest mulig foreldre på standplass
 Positivt med kurs og samlinger i regi av samlaget
Samlaget oppfordret alle lag til å lage en klar målsetning for rekruttering.
3. Terminlisten.
Samlaget stilte spørsmål rundt årets terminliste, og hva som er viktig med
terminlisten.
Forsamlingen ønsker fortsatt eget terminlistemøte, og kombinert med et nytt
ledermøte. De ønsket også at vi legger en egen terminliste for Troms skyttersamlag,
og deretter tilpasser den så godt det lar seg gjøre med Ofoten. Dette med bakgrunn i
at Troms er et stort samlag og har mange lag som ønsker å arrangere stevner, og da
kan vi ikke miste muligheten for stevner her i samlaget på grunn av at Ofoten for
eksempel reserverer hele helger til stevner der.
Andre ting som ønskes fra lagene er flere feltstevner og skytestevner også i juli. Det
var en helt klar melding fra skytterlagene om at både NNM vinterfelt og SM felt bør
komme senere i feltsesongen enn hva det gjorde i 2012. Dette er noe samlagsleder
tar videre til kretsen for Nord-Norge.
Samlaget oppfordrer lagene til å tenke på om dere kan arrangere SM til neste år,
gjelder både miniatyr, felt og bane.
4. Samlagsinstruktører.
Det var stor enighet om at skyttere som har fått gratis instruktørkurs gjennom DFS, så
bør de ha en ”plikttjeneste” i forhold til instruktørroller på kurs og samlinger. Det ble
foreslått 3 – 4 samlinger i etterkant av kurs.
Det er også et ønske fra samlaget at alle som er instruktør I, II eller III blir registrert
innenfor sitt skytterlag, for da får også samlaget og utdanningskontakten oversikt om
hvem som er aktuelle instruktører til enhver tid.
I forbindelse med ungdomssamlinger skal skytterlagene som melder på deltakere
også sende med voksne.
5. Status fra lagene.
Alle lagene har en del på gang, både i henhold til baner, vedlikehold og arrangement.
Det meldes om bra til god økonomi i de fleste lag. Ellers er det mye bra på gang.

En liten huskelapp……





Det skytes om Den norske skyttermedaljen 22. august 2012 på følgende baner:
Tromsø, Målselv og Nedre Nordreisa
Husk vedlikehold på elektroniske skiver før banesesongen tar til, og send inn
banerapport til banekontakten i samlaget. En slik banerapport skal for øvrig leveres
to ganger pr. år. Det ligger en link til rapporten på hjemmesiden til samlaget.
Husk å si opp abonnement på dagens påmeldingssystem innen fristen, ellers kan dere
risikere å måtte betale også for neste år.

Da vil jeg på vegne av Troms skyttersamlag vil jeg takke Svein-Erik Rognli for at han ordnet
lokaler til oss, og uten at det kostet samlaget noe. Jeg vil også takke for en fin dag i lag med
flotte folk, takk igjen til Per Ivar for god kursing.
Mvh
Eva Rubbås-Risvik
Leder i Troms skyttersamlag

