STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG
Vollan Gjestestue i Nordkjosbotn, onsdag 5.september 2012 kl 18.00
Til stede: Pål Fredriksen, Geir Bjerregård, Julie Nymo Johnsen, Jostein
Rubbås-Risvik, Tor Jostein Jensen, Ole Reidar Olsen, Svein Ivar Ingebrigtsen,
Jonn-Arne Iversen og Eva Rubbås-Risvik
Meldt forfall: Per Ivar Emanuelsen (IT-kontakt) og Thor Helge Bråthen
(kasserer).

Godkjenning av saksliste.
Sak 24 – 12: Referatsaker:
1. Kretsting 2012:
Det var enighet i kretsens medlemmer om å få ned medaljeutgiftene. Det
ble gitt fullmakt til leder om vi skal innføre uekte medaljer om det blir
billigere.
En ny instruks for skogsløp er under utarbeidelse, og i den forbindelse var
kretsens medlemmer enige om at skogsløp skal betraktes som et eget
stevne, og helst avholdes i forbindelse med Landsdelskretsstevnet. Det er
opp til arrangør å avgjøre om det skal arrangeres som sprint eller
normaldistanse med feltrunden som utgangspunkt.
Landsdelskretsstevnet skal arrangeres primært fra torsdag til lørdag,
men arrangører kan søke om utvidelse etter behov til kretsen.
Viser ellers til referat fra Kretstinget.
2. Skytterting 2012:
Etter en god, lang og saklig debatt ble Øvre Målselv skytterlag tildelt
LS2016. 34 stemmer for ØMS og 21 for Bodø.
Turnusordningen for LS i perioden 2017 – 2021 ble vedtatt, med 38 mot
18 stemmer, etter denne landsdelsturnusen:
2017: Vestlandet
2018: Midt-Norge
2019: Sørlandet
2020: Østlandet

2021: Nord-Norge
Langtidsplanen skal ut på høring og revidert plan skal godkjennes i 2014.
Nytt offisielt mesterskapsprogram på 15 meter, likestilles
mesterskapsprogrammet som benyttes utendørs på 100 og 200/300 meter
i Skytterbokas punkt 11.110, med dagens mesterskapsprogram på 15 meter
i Skytterboka punkt 11.130. Ordningen skal gjelde fra 01.11.2012.
Det ble med 30 mot 26 stemmer vedtatt å innføre mesterskapsomgang i
kl. 2. Gjelder fra 01.01 2013.
Viser ellers til referat fra Skyttertinget.
3. To av de fire skytterlagene som ikke leverte årsmelding innen fristen som
ble satt av DFS har levert årsmelding i juni. Samlaget har sendt saken
over til DFS for en avklaring på hva som videre skal skje, og hvordan
samlaget skal forholde seg til denne saken og lignende saker.
4. NNM vinterfelt i midtre krets ble terminfestet til 20. – 21. april, stevnet
går av stabelen i Kvæfjord.

5. Fristen for innmelding av stevner i samlaget for neste sesong 2013 er satt
til 21. september.
6. Økonomioversikten viser at vi har overforbruk på medalje- og
premieutgifter, men at vi på tross av det skal klare å innfri gjelden til
gullsmed Barnung i dette budsjettåret.

Sak 25 – 12: Skyteinstruktørkurs II og III
Utdanningskontakten publiserer kursene og påmelding på samlagets side med mer
informasjon og krav til aktuelle deltakere. Samlaget trenger flere instruktører!

Sak 26 – 12: Terminlistemøte og møte for lederne i skytterlagene.
Banekontakten tok på seg å lage et forslag til terminliste for 2013, som et
utgangspunkt for møtet.
Vedtak: Møtet blir lagt til Råvatnet skytterhus, 19. oktober 2012. Innkalling til
møtet med saksliste blir sendt lagene og publisert på samlagets side.

Sak 27 – 12: Den Norske skyttermedaljen
Etter forespørsel fra Målselv skytterlag om felles retningslinjer for skyting om
Den Norske skyttermedaljen ble saken diskutert på styremøtet.
Vedtak: Troms skyttersamlag har et mål om å øke deltakelsen i skytingen om
Den Norske skyttermedaljen, og vil jobbe fram et forslag som legges fram for
Ombudsmøtet 2012.

Sak 28 – 12: Håndbok for Troms skyttersamlag
Debatt om kretsenes framtid i forhold til å gå over til Skytterbokas § 4-5. Det
store spørsmålet er om vi skal opprettholde kretsene eller opprettelse av
valgkretser.
Vedtak: Samlaget ser på mulig justering av kretsgrensene og/eller valgkretser.
Styret skal også jobbe fram ansvarsområder/arbeidsoppgaver til de enkelte
kretsledere eller styremedlemmer og andre funksjoner i samlagsstyret. Saken
blir tatt opp på skytterlagsledermøtet for innspill, og deretter sendt fram til
Ombudsmøtet for endelig vedtak.

Sak 29 – 12: Ombudsmøtet 2012 blir 8.desember på Brenna i Storfjord.

Referent
Eva Rubbås-Risvik

