STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG
Hatteng Grill, onsdag 20. mars 2013 kl. 1800.

Til stede: Eva Rubbås-Risvik, Svein Ivar Ingebrigtsen, Tor Arne Hansen (vara
for Jonn Arne Iversen), Geir Bjerregård, Pål Fredriksen, Asbjørn Tveit (vara for
Helge Jørgensen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Børre Pedersen
Meldt forfall: Ole-Reidar Olsen

Sak 9 – 2013: Referatsaker
Administrasjonskurset på Øverbygd 16. mars – 17 deltakere. Tilbakemeldingene tyder på at kurset
var vellykket.
Ungdomssamling på Falken 8. – 10. mars – 36 påmeldte. Viktig at det er tilstrekkelig antall voksne fra
skytterlagene. Faktura for påmeldingsavgift må sendes til skytterlagene. Kr. 150,- pr. deltaker.
Møte for skytterlagsledere 16. mars – på grunn av få deltakere ble denne noe amputert. Et ønske er
at Skytterinstruktørkurs I og II som arrangeres i samlaget. Ønske om å få en oversikt over hvem som
er superbruker på f.eks. Megalink og på Kongsberg i samlaget. Legge ut informasjon om hvem som
kan kontaktes på samlagets hjemmesider. Skytterlagene bør gå sammen om å arrangere kurs i
Megalink og Kongsberg.
En deltaker på Skytterinstruktørkurs I på Dombås i april fra Troms.
Referat fra Norges Skytterstyre i mars 2013.
Angående innkalling til kretsmøter. Alle skytterlag i kretsen skal innkalles.
Angående epost til samlagsstyret. Ingen bør svare på epost uten at leder er informert om saken.
Feltstevnet til Balsfjord er flyttet til 27. april 2013.
Stjerner og merker til samlagsmesterskap ble bestilt fra Barnung. Både stjernene og merkene til
medaljene kom i feil farge. Nye stjerner er bestilt. Vi får de med feil farge. Forhandle med Barnung
om pris på merkene som kom med feil farge.
Selnes skytterlag: har kontroll på alle våpen. Banekontakten holder kontakt med Selnes i det videre
arbeidet med avviklingen.

Sak 10 – 2014: Revidering av vedtekter for Troms skyttersamlag
Styret startet arbeider med å revidere vedtektene for Troms skyttersamlag. De reviderte vedtektene
legges frem for Ombudsmøtet i desember.

Sak 11 – 2013: Arrangør SM-bane
Lyngen skytterlag har meldt sin interesse i å arrangere SM bane 2013.
Vedtak: Lyngen skytterlag tildeles SM bane 2013.

Sak 12 – 2013: NNM 2014
Det har ikke kommet noen forslag fra skytterlag i Troms om noen kan ta NNM 2014.

Sak 13 – 2013: Sportslig satsing mot LS 2016
Under ungdomssamlingen 10. – 12. mai blir det innkalt til et møte for alle ungdomsledere i
skytterlagene. Tema vil være om ungdomsarbeid og om en eventuell satsing mot 2016.
Ungdomsleder sender ut innkalling til skytterlagene.
Utdanningskontakten har skrevet et forslag til en epost hvor han ønsker å kartlegge ønsker/behov fra
skytterlagene om en eventuell sportslig satsing mot LS 2016.
Utdanningskontakten sender ut eposten til skytterlagene om sportslig satsing mot LS 2016.
Kretslederne tar kontakt med skytterlagene og ber om at det kommer tilbakemeldinger før neste
styremøte.

Sak 14 – 2013: Hjemmesiden vår
Alle i styret må bidra med stoff til hjemmesiden. Stoff fra ungdomsutvalget, banekontakt,
utdanningskontakt etterlyses. Stoff sendes til IT kontakten som legger sakene ut på samlagets
hjemmside.

Møtet ble hevet kl. 20:50

Per Ivar Emanuelsen
Referent

