STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG
HATTENG GRILL, MANDAG 14.11.2016, KL. 18.00
Til stede: Harald Johansen, Kirsti Skogmo, Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Børge Kristoffersen, Per Ivar
Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Eva Rubbås-Risvik
Forfall/ikke møtt: Ole-Reidar Olsen, Børre Pedersen

SAK 34-16: GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Referatet er godkjent.

SAK 35-16: REFERATSAKER

Økonomi: Det er flere skytterlag som fremdeles ikke betaler samlagskontingenten, selv etter at det
ble sendt ut brev om skytterlagenes plikt til å følge ombudsmøtevedtak.
Lørdag 12. november hadde Gisund skytterlag åpning av ny innendørsbane og Lyngen skytterlag
arrangerte 150 års jubileumsfest.
DFS har fått innvilget en halv million ekstra i forbindelse med forsvarsbudsjettforliket 2017.
Alle skytterlag er pålagt å gjennomføre årlig sikkerhetsinspeksjon på sine skytebaner. En kopi av
sjekklistens forside skal sendes til Skytterkontoret/DFS, samlagets skyebanekontakt og til
politiet/lensmannen på stedet. Sjekklistene finnes på denne websiden:
https://www.dfs.no/verdt-a-vite/anlegg/sjekklister/ (se lenken «Sjekkliste for sikkerhet»).
Det er skytterlagets ansvar at personer som har et tillits- og/eller ansvarsforhold til mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming har politiattest. Les mer om obligatorisk politiattest på denne
websiden: https://www.dfs.no/verdt-a-vite/lover-og-regler/politiattest/
Styret reagerer på at flere skytterlag i Årsrapport til DFS krysser av «nei» om de har gjennomført
pålagt skytebaneinspeksjon og om de har sikret seg pålagt politiattest. Skytterlag som ikke har dette i
orden må ordne det så snart som mulig! Styret reagerer også på at enkelte skytterlag ikke har
gjennomført årsmøte verken i år eller i fjor. Skytterlag må avholde årsmøte hvert år for å velge et
styre, ungdomsutvalg og ombud til ombudsmøtet. Det presiseres også at det er obligatorisk for alle
skytterlag å ha et ungdomsutvalg!

Frist for levering av Årsapport i DFS var 1. november. Seks lag har pr. 14. november 2016 ennå ikke
levert årsrapporten – to uker ETTER fristen.
Kurs for nye tillitsvalgte i skyttersamlag arrangeres på Gardermoen 7-8 januar 2017. Påmelding er
mandag 5. desember 2016.

SAK 36-16: NEDLEGGELSE AV TAMOKDAL SKYTTERLAG

På årsmøte tidligere i år vedtok Tamokdal skytterlag at de skal legges ned. DFS, Troms skyttersamlag
og Tamokdal skytterlag jobber videre med gjennomføring av nedleggelsen. Det er ingen verdi (skiver
eller våpen) i Tamokdal skytterlags eie som kan overføres til samlaget.

SAK 37-16: ARRANGØR TIL SM FELT, SM BANE OG NNM MIDTRE KRETS MINIATYR

SM felt tildeles Lakselvdal skytterlag. Stevnet arrangeres søndag 9. april 2017.
NNM midtre krets miniatyr tildeles Nedre Målselv. Stevnet arrangeres 24 – 26. februar 2017.
Vi har fortsatt ingen arrangør av SM bane. Skytterlagene oppfordres til å melde sin interesse.

SAK 38-16: OMBUDSMØTET 2016

Innkommet sak fra krets 4: Angående kretsene sin plass og funksjonalitet i samlaget.
Sak fra styret: Endring av samlagskontingent.
Sak fra styret: Sak om felles påmelding til stevner.
Ombudsmøtet avholdes i år lørdag 3. desember på Brenna skytesenter (Storfjord).

SAK 39-16: UTSATT SAK: SAMLINGER OG SATSNINGSOMRÅDER 2017

DFS har satt feltskyting på agendaen. Samlaget ønsker derfor også å satse på feltskyting neste år.
Feltkurs planlegges 4-5 mars 2017.
Kurs for nye tillitsvalgte i skytterlag 11. mars 2017.
Ungdomssamling med tema på feltskyting planlegges helgen 11 – 12. mars 2017.

SAK 40-16: BUDSJETTFORSLAG 2017

Styret gikk gjennom forslag til budsjett for 2017.

Tidspunkt for neste styremøte: lørdag 3. desember kl. 10:30 på Brenna skytesenter.
Møtet ble hevet kl. 21:00.
Per Ivar Emanuelsen
Referent

