Styremøte 12.november på Nordkjosbotn skole
Sak 31 -09: Merknader til forrige møtereferat.
Ingen merknader.

Sak 32 -09: Samlagets økonomi.
Regnskapet fra kasserer deles ut til gjennomgang.
Laget har begynt nedbetaling til gullsmed Barnung, gjelda står for øyeblikket i kr.94 221,Dersom samlaget ikke hadde hatt noen gjeld til gullsmeden hadde vi sittet igjen med ca 44 000,- i
overskudd.
Årets samlagsstevne på Gisund ga rundt 5000,- i medaljeinnskudd, noe som så vidt dekker
kostnadene med å kjøpe inn korrekt antall medaljer til sommerens SM.
Samlagsstyret skal betale 500,- til kretsene, forbeholdt at kretsene sender inn rapport til Samlaget.
Ungdomsutvalget skal for tiden disponere ca 20 000,Vedtak: Samlagsstyret foreslår/ønsker å fremme et forslag der vi øker lagenes innskudd til
samlaget fra dagens 500,- til 1000,- pr år.

Sak 33 –09: Samlagsgrenser- for endring?
Styret diskuterer kort om dagens samlagsgrenser og fatter følgende vedtak.
Vedtak: Samlagsstyret er fornøyd med dagens samlagssgrenser, men vi stiller oss ikke avvisende
til henvendelser fra andre samlag.

Sak 34 -09: Lakselvdal skl- flytte kongepokal fra skifelt til feltdisiplinene?
Kort debatt
Vedtak: Samlagsstyret støtter forslaget fra Lakselvdal av rekrutterings- og PR messige årsaker.

Sak 35 -09: Simulatorskyting ved UiT, studentidretten.
Samlaget diskuterer kort, og lurer samtidig på om TSI er organisert i Norges Idresttsforbund, i så
fall ville dette vært en sak for Norges skytterforbund.
Vedtak: Samlagsstyret stiller seg positiv til forslaget, men kan på grunn av vår økonomiske
situasjon ikke bidra nå.

Sak 36 -09: Innlevering av årsmelding (ÅM).
Nordreisa, Bjørkebakk, Kirkesdalen, Sjøveien, Kåfjord og Nappen skytterlag har levert årsrapport
(ikke årsmelding) siden sist møte.
Samlaget mangler ennå noen årsmeldinger, i alt 21 av 34 lag har levert årsmelding
Vedtak: Pkt.1: Samlaget tilskriver de lagene som ikke har levert årsmelding, der konsekvensene
for ikke levert årsmelding listes opp, og ber lagene så snart som mulig sende inn årsmelding.
Pkt.2: Konsekvensene for ikke levert årsmelding legges ut på samlagets hjemmeside.

Sak 37 -09: Målselv skl.- Terminlista (TM)
Vedtak: Samlagsstyret støtter forslaget fra Målselv skl. for å gi skytterne et bedre tilbud før LS

Sak 38 -09: Årsmelding 09
Årsmelding gjennomgåes, styret kom med innspill og koreksjoner.

Sak 39 -09: Målselv skl- Storviltprøven..
Målselv har mulignes ikke fått det med seg, men satsene ble hevet allerede for tre år siden.
Vedtak: Gjeldene satser er for tiden 70,- pr trening og 100,- pr oppskyting, vedtatt på
ombudsmøtet 2005.
Styret foreslår at gjeldene satser skal gjelde et år til.

Sak 40 -09: Eventuelt
Brev fra Nedre Nordreisa skl:
Tildeling av spillemidler til Nordreisa skl. Samlagsstyret sender brevet videre til skytterkontoret og
ber om deres vurdering snarest, slik at saken kan legges frem på ombudsmøtet 6.desember.
Terminliste:
Kretsene bestemmer selv dato for avvikling av kretsstevner.
Skytingens i Troms legges til helga etter landsskytterstevnet, søndag 15.august.
Infosaker:
Kort informasjon rundt saken mellom Glimt og Tromsø skytterlag, ingen forandring og saken
står på stedet hvil
Selnes skytterlag vil starte opp igjen og få orden på papirarbeidet sitt
350 klubben, saken der 350p på FM tidligere ikke var kvalifiserende til 350-klubben. Vi diskuterer
fremgangsmåter for å få denne regelen til å gjelde med tilbakevirkende kraft.
Troms mener at denne regelen bør gjelde med tilbakevirkende kraft på lik linje med saken der
prinsen fra 2006 fikk sin prinsekanne på årets landskytterstevne.

Samlaget øsnker å fremme denne saken igjen på årets ombudsmøte.
FM-bane...6. Juni?
Nye Troms cupen, info om ny cup i Troms. Samlaget synes at NT-cupen er et godt initiativ.
Referent
Ole Reidar Olsen

