STYREMØTE Troms Skyttersamlag
Hatteng Grill, TORSDAG 31. oktober 2013 kl. 18:00
Til stede: Eva Rubbås-Risvik, Svein Ivar Ingebrigtsen, Pål Fredriksen, Asbjørn Tveit
(vara for Helge Jørgensen), Per Ivar Emanuelsen, Ole Reidar Olsen, Jostein RubbåsRisvik, Bjørn Toldnes (vara for Børre Pedersen)
Meldt forfall: Jonn Arne Iversen, Helge Jørgensen, Børre Pedersen, Geir Bjerregaard,
Thor Helge Bråthen

Sak 30 – 2013: Referatsaker












LS-utvalg:
Eva Rubbås-Risvik (leder i Troms skyttersamlag) er med i DFS LS utvalg i år. Dette er et
rådgivende utvalg som diskuterer gjennomføring av LS som ble arrangert i år og hvordan man
kan arrangere LS neste år.
Regionalt seminar:
Arrangeres 2-3. november på Gardermoen. Eva Rubbås-Risvik (samlagsleder), Børre
Pedersen (leder av ungdomsutvalg) og Svein Ivar Ingebrigtsen (vara for utdanningskontakt)
deltar for Troms skyttersamlag.
HV Distriktsråd:
Børre Pedersen er innstilt som representant med Eva Rubbås-Risvik som vara.
Eva-Rubbås Risvik er innstilt som representant med Børre Pedersen som vara.
Sak fra skytterne Roy Håkstad og Kurt Eirik Bekkevold til skytterstyret med forslag om NC i
stang- og felthurtig som en prøveordning i 2014:
Saken ble diskutert på siste møte i Norges Skytterstyret og skal opp til vedtak på neste møte.
Saken blir fremlagt som orienteringssak på årets Ombudsmøte. Saksfremlegget er vedlagt
dette referatet.
Høringsforslag Planprogram regional plan for idrett og anlegg for idrett og fysisk aktivitet
2014-2025:
Pål Fredriksen stiller på regionsvis høringsmøte på Reisafjord Hotell 11. november 2013 kl.
12-15. Jostein Rubbås-Risvik tar kontakt med utvalget om dette.
Søknad om idrettsstipend:

Samlaget har mottatt og videresendt søknad om idrettsstipend fra Truls Pedersen
(Lakselvdal).

Sak 31 – 2013: Terminlisteforslag for 2014
Jostein Rubbås-Risvik har satt opp forslag til terminliste for 2014.
I 2014 er Skytingens dag satt til 18. mai. Dette er på grunn av Grunnlovens 200-års jubileum i 2014. I
2015 vil Skytingens dag igjen være helga etter Landsskytterstevnet.
Dato for skyting om Den Norske Skyttermedalje (Organisasjonsmedaljen) fastsettes senere. Målselv
skytterlag har sagt seg villig til å være arrangør. Tromsø skytterlag og Nedre Nordreisa skytterlag blir
spurt om å arrangere skytingen samtidig.
Styret godkjenner terminlista for 2014. Terminlista følger med som vedlegg til referatet.

Sak 32 – 2013: Skyteinstruktørkurs II
Jan Olsen fra Ringvassøy skytterlag er påmeldt dette kurset. Skyttere som har fått gratis
instruktørkurs gjennom DFS har en «plikttjeneste» i forhold til instruktørroller på kurs og samlinger.

Sak 33 – 2013: Nordisk mesterskap 2015

Nord Norges representant i Skytterstyret, Henning Ivarrud, sendte for litt siden ut en epost til
samlagene om Nordisk mesterskap i skyting i 2015. Da står Nord-Norge for tur til å ha
arrangementet. I eposten kommer det frem følgende:
«… Så har vi da det scenarium at svenskene ikke vil delta hvis de må reise til Nord-Norge. De har ikke
økonomi til å gjøre den turen, og de er veldig klar på at det ikke er aktuelt å reise så langt. Kommer
ikke svenskene, blir der intet nordisk!
For ordens skyld nevner jeg at jeg vanskelig kan tenke meg at det fra sentralt hold er aktuelt å dekke
svenskenes utgifter. Likeså er det vel enda mindre sannsynlig at en arrangør vil påta seg slike
ekstrautgifter utover alminnelige vertskapsforpliktelser med innkvartering etc.
Jeg har ikke sjekket om det for tilfelle er noen interessert arrangør i landsdelen. Arrangement av
nordisk er jo i all hovedsak en dugnadsjobb uten potensiale til å kunne gi det arrangerende lag noen
særlig økonomisk gevinst.
Vil dere tenke litt på denne saken.

Slik jeg uttrykker meg, vil dere kanskje si at resultatet er gitt. Det virkelige spørsmålet er vel aller
helst om det forholdene tatt i betraktning, vil være noen "katastrofe" om Nord-Norge må stå over
denne gangen.»
Eva Rubbås-Risvik sendte følgende svar:
«… Jeg må bare si at jeg synes det er en katastrofe hver gang noe blir strøket av kartet fra NordNorge, skal ikke vi være med i det gode selskap??
Vi har flere aktuelle arrangører i Troms skyttersamlag, og at ikke svenskene kan stille må jo bli deres
sak.»
Saken var oppe i Skytterstyret 28.10.2013, og vedtaket ble at Midt-Norge og Østlandet kan søke på
Nordisk Mesterskap i 2015. Torben Knutsen, vararepresentant for Nord-Norge, var den eneste som
stemte mot forslaget.
Styret i Troms skyttersamlag stiller seg positiv til at aktuelle skytterlag i samlaget kan arrangere
Nordisk mesterskap i 2015.

Sak 34 – 2013: Valg på Skyttertinget 2014
DFS har sendt ut en oversikt over hvem som er på valg i 2014. Styret vil forsøke å finne kandidater til
valgkomiteen for Nord Norge kretsen, samt kandidater til andre utvalg.

Sak 35 – 2013: Saker til Ombudsmøtet 2013






Vedtekter for Troms skyttersamlag skal opp som en sak fra styret.
Rapporter fra banekontakt, ungdomsutvalg og utdanningskontakt må sendes til leder innen
18. november.
Informasjon om LS 2016
Informasjon om NC stang/felthurtig
Skytterlagenes kontingent til samlaget

Sak 36 – 2013: Årsmøter og årsrapporter
Skytterlagene må sende innbydelse til årsmøte til samlaget. Kretslederne stiller på skytterlagenes
årsmøter så langt det er mulig. Kretslederne bør be om å få tilsendt årsmelding og referat fra
årsmøtene.
Frist for levering av årsrapport på www.dfs.no “Mitt DFS” – “Vk.skytterlag” er innen 1. november.
Kretslederne må ta kontakt med skytterlag som ikke har startet arbeidet med årsrapporten.

Sak 37 – 2013: Skal det utarbeides vedtekter for kretsene?
Kretslederne undersøker om det finnes noen vedtekter om drift av kretsene. Saken blir tatt opp på et
senere styremøte.

Neste styremøte søndag 8. desember kl. 10.

Møtet ble hevet kl. 21:00

Per Ivar Emanuelsen
Referent

