REFERAT FRA OMBUDSMØTE 2014
TROMS SKYTTERSAMLAG, BRENNA SKYTTERHUS, STORFJORD - SØNDAG 07.12.2014, KL. 12.00

SAK 1: OPPROP OG GOD KJENNING AV MØTEFULLMAKTER
Storsteinnes: Ulf Opgård, Svend Svendli, Ulf Nylund, Harald Gåre (4)
Skulsfjord: Svein Ivar Ingebrigtsen (1)
Gisund: Lars Nymo (1)
Tromsø: Per Ivar Emanuelsen, Ole-Reidar Olsen (2)
Storfjord: Jonn-Arne Iversen, Atle Aronsen, Øystein Myrvoll (3)
Nedre-Målselv: Harald Lundnes, Jann Are Paulsen, Yngvar Fossland (3)
Øvre Målsev: Terese Maristad, Tor Magne Svendli, Eva Rubbås-Risvik, Jostein Rubbås-Risvik, Svein-Erik Rognli
(5)
Nedre Nordreisa: Pål Fredriksen (1)
Bjørnen og Vestre Målselv: Otto Westheim, Børge Kristoffersen (2)
Falken: Kjell Ole Jørgensen, Merethe Bårdsen, Idar Isaksen, Helge Jørgensen (4)
Straumsbukta: Nils Tøllefsen, Tore Johansen (2)
Målselv: Sveinung Kvamme, Johannes Fagerheim, Tore Winje, Fred Gaute Aarsandøy (4)
Skibotn: Steinar Engstad (1)
Bardu: Harry Bjerregaard, Geir Bjerregaard (2)
Lakselvdal: Arvid Eriksen (1)
Totalt 36 ombud

SAK 2: GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN O G SAKSLISTE
Godkjent uten merknad

SAK 3: VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR
Styret foreslår Stein Egil Nystad som møteleder og Ole-Reidar Olsen som sekretær, godkjent enstemmig.

SAK 4: VALG AV TELLE KORPS (KRETSLEDERE)
Kretsledere velges som tellekorps

SAK 5: VALG AV TO OM BUDER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Harald Gåre og Johannes Fagerheim foreslås, enstemmig vedtatt

SAK 6: GODKJENNING AV ÅRSMELDING 2013
Styreleder og leder av de forskjellige utvalg går gjennom sine respektive årsmeldinger, det vises her til
årsmelding 2014 for Troms skyttersamlag.
Innspill til årsmeldingen:
Lars Nymo: NNM Vinterfelt på Dverberg, Gisund sitt ungdomslag vant lagskytinga med 88 av 90 treff.
Harald Lundnes: NM mil, Geir Bjerregaard og Jostein Rubbås-Risvik var i finalen med HK 416, Harry med AG-3.
Sveinung Kvamme: Oppfordrer samlagsstyret å jobbe for at norgescupen, oftere legges til nord-Norge, helst
hver femte cuprunde, da vi er fem landsdelskretser.
Ønskelig også med eget avsnitt om Norgescupen i årsmeldinga.
Geir: Påpeker at HV-16 strengt tatt sorterer under Ofoten skyttersamlag.
Atle: Jegerklasse og uklarheter rundt klassesetting, hvilke klasse skal disse skyte i under stevner.
Harald: Miniatyrstevner som arrangeres mellom ombudsmøtet og 1.1.2015, disse burde komme med på
årsmeldingen for neste år og ikke «falle mellom to stoler» slik som nå.
Utdanningskontakten gjennomgår sin årsmelding.
Innspill:
Harald: ikke kommet med i årsmelding at Jostein gjennomførte feltinstruktørkurs på østlandet i høst.
Harald: Ønsker også å understreke viktigheten av støttepersonell på samlingene og ber lagene være flink til å
støtte opp om dette. Stort engasjement blant de unge i lagene, for å ta vare på dette må de voksne i lagene
også ta i et tak.
Atle: Friviappen er på full fart inn i dfs, ønskelig med kurs i denne appen.
Jostein gjennomgår baneutvalgets årsmelding.
Ingen kommentarer til denne.
Eva gjennomgår ungdomsutvalgets årsmelding.
Ingen kommentarer til denne.
Årsmeldingen er godkjent
SAK 7: STATUS LS-2016
Svein-Erik Rognli gjennomgår status på LS 2016 og hvordan arbeidet skrider frem. Jostein Rubbås-Risvik
gjennomgår hvordan skyteteknisk komite jobber og status der, blant annet ifm innførsel av elektronisk
feltskyting.
Ingen spørsmål fra salen rundt disse presentasjonene.
SAK 8: INFORMASJON F RA SAMLAGSLEDER
Samlagsleder begynner med å dele ut merker, medaljer og fat til skyttere som har skutt til ett eller flere merker
(dugleik, skyttermedaljen etc.)
Samlagsleder informerer videre om blant annet søknadsfrister rundt NC 2016. Arrangør av
landsdelskretsstevne i vinterfelt skal arrangeres i Troms 2015, vi har ennå ikke fått arrangør på plass til dette

stevnet.
Heller ikke SM felt har fått noen arrangør ennå, begge disse stevnene bør vi få på plass arrangører til, spesielt i
et så aktivt og stort samlag som Troms.
SM stang og felthurtig har vi heller ikke arrangør til, men det er nærliggende å håpe at et av lagene som til
vanlig arrangerer stang og felthurtig ifm sine åpne stevner, kan ta på seg dette arrangementet.
Årsrapporter og sen/manglende innlevering er et gjengangerproblem. Konsekvensene av manglende rapport,
er flere. Blant annet kan ikke lagets medlemmer melde seg på og skyte konkurranser, medlemmene kan ikke
lenger kjøpe våpen og ammunisjon, og laget kan ikke lenger arrangere storviltprøver eller andre konkurranser.
Epost til lagene, her må lagene sørge for at noen faktisk setter opp eposten, slik at den går til noen som kan
åpne og lese epost. Fortrinnsvis bør noen i styret motta og lese epost som sendes ut til lagene. En stor del av
den infoen som går til lagene fra samlag og DFS sentralt, går via nettopp eposten.
Det registreres at det er en noen dalende oppslutning rundt ombudsmøtet. Kan det være at en søndag midt i
julestresset kanskje ikke er det beste tidspunktet for et slikt møte?
Innspill fra salen, tyder på at søndager nok er det beste alternativet for et slikt møte.
Til slutt en liten gladsak fra stevnerunden som går på østlandet denne helgen, der blant annet Øystein Hagfoss
vant 50 meters stevnet i Alfhallen, et av landets største stevner. Maren G. Lunsæter skjøt 244 på samme
stevnet, mens Emma Hagfoss skjøt 245/345 på et av de andre stevnene i Oslo regionen denne helgen.
Infosaken tas til etterretning.

SAK 9: SKYTTERTINGSSAK 2015: INNFØRING A V KAL 5,56?
Per Ivar innleder saken, med et sammendrag av blant annet Rådgivende utvalgs arbeid og innstilling rundt
denne saken.
Flere innlegg i saken fra salen
Styrets innstilling: «Styret tilrår at kaliber 5,56 bør godkjennes»
Det blir to avstemninger i saken, først og fremst ber samlagsleder om at hun kan stemme fritt på skyttertinget,
dersom vektig argumenter kommer frem i forkant av avstemningen der.
Dette blir enstemmig vedtatt.
Det stemmes også for/imot innføring av 5,56. Resultatet her blir 22 stemmer mot, mens 12 stemmer for, da det
er 36 stemmeberettigede tilsier det at to har stemt blankt.

SAK 10: GODKJENNING AV REGNSKAP 2014
Samlagsleder går gjennom regnskap og revisorrapport.
Enkelte spørsmål rundt noen av postene, disse avklares av samlagsleder og kasserer.
Ungdomsutvalgets regnskap ble også gjennomgått.
Til slutt noen spørsmål frem og tilbake rundt lag som ikke innbetaler kontingent til samlaget, og lag som ikke
leverer årsmelding etc. Skal samlaget foreta seg noe mer ovenfor disse lagene som f.eks rapportere til

myndighetene at lag driftes ulovlig og at det foregår ulovlig aktivitet på disse banene?
Regnskapet godkjennes enstemmig
SAK 11: BUDSJETT 2015
Samlagsleder presenterer budsjettet for 2015.
Budsjettet godkjennes enstemmig.
SAK 12: VALG TIL SKY TTERTINGET 2015
Ole Henry Finnvåg har sagt seg villig til å fortsette i DFSU, mens Roy Håkstad har sagt seg villig til å fortsette i
Rådgivende utvalg.
Troms skyttersamlag ønsker å støtte deres kandidatur.
Styret får tillit til å finne kandidater til øvrige verv innen 1.februar.
Samtidig oppfordres lagene til å fremme kandidater for samlagsstyret via kretsformenn.
Enstemmig vedtatt.
SAK 13: VALG

Valg i Troms Skyttersamlag under Ombudsmøtet 2014
Verv

Navn

Funksj.tid

Periode

Valg

Tar valg

Leder

Eva Rubbås-Risvik

1 år

2015

Pv

Ja / valgt

Leder ungd.utvalg

Børre Pedersen

1 år

2015

Pv

Ja / valgt

Repr. Krets 1

Pål Fredriksen

2 år

2014-2015

Ipv

Repr. Krets 2

Svein I Ingebrigtsen

2 år

2014-2015

Ipv

Repr. Krets 3

Jonn-Arne Iversen

2 år

2014-2015

Ipv

Repr. Krets 4

Børge Kristoffersen

2 år

2015-2016

Ny

Ja / valgt

Repr. Krets 5

Birger Nyheim

2 år

2015-2016

Pv

Ja / valgt

Nestleder

Svein I Ingebrigtsen

1 år

2015

Pv

Ja / valgt

Vara krets 1

Stein-Gjøran Larsen

2 år

2015-2016

Pv

Ja /valgt

Vara krets 2

Harald Johansen

2 år

2015-2016

Pv

Ja / valgt

Vara krets 3

Tor Arne Hansen

2 år

2015-2016

Pv

Ja / valgt

Vara krets 4

Asbjørn Tveit

2 år

2014-2015

Ipv

Vara krets 5

Gro Bjerregård

2 år

2015-2016

Pv

Ja / valgt

Medl. 1 ungdutvalg

Harald Lundnes

2 år

2015-2016

NY

Ja / valgt

Medl. 2 ungdutvalg

Bjørn Toldnes

2 år

2014-2015

Ipv

UK-bas

Bengt Johnsen

1 år

2015

Ny

Ja / valgt

Skifelt/skogsløp

Børre Pedersen

1 år

2015

Pv

Ja / valgt

Vara skifelt/skogsløp

Stein Hugo Berntsen

1 år

2015

Pv

Ja / valgt

Revisor

Olav Renmælmo

1 år

2015

Pv

Ja / valgt

Vara revisor

Ole Rødum

1 år

2015

Pv

Ja / valgt

Banekontakt

Jostein Rubbås-Risvik

4 år

2015-2018

Pv

Ja / valgt

Utd.kontakt

Ole-Reidar Olsen

2 år

2014-2015

Ipv

IT-kontakt

Per I Emanuelsen

2 år

2015-2016

Pv

Ja / valgt

Rep.skytterting/kretst

Leder

1 år

2015

Pv

Valgt

Valgkomite

Arvid Eriksen

3 år

2015-2017

Ny

Valgt

Valgkomite

Steinar Engstad

3 år

2013-2015

Ipv

leder

Valgkomite

Otto Westheim

2 år

2015-2016

Ny

Valgt

Sekretærens anmerkning: Valgkomiteens nye medlemmer skal velges for henholdsvis to og tre år, da
erstatningsmedlemmet for Børge Kristoffersen må velges for to år.
Otto Westheim foreslåes for denne posten.
Arvid Eriksen foreslåes for den siste plassen i valgkomiteen.
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