STYREMØTE
Nordkjosbotn skole, mandag 17.01.11
Kl.18.00
Til stede: Thor Helge Bråthen, Per Ivar Emanuelsen, Pål Fredriksen, Tor Jostein Jensen, OleReidar Olsen, Svein Ivar Ingebrigtsen, Harald Lundnes, Jonn Arne Iversen og Eva RubbåsRisvik
Ikke møtt: Olav Renmælmo
SAKER
Sak 1 - 11: Konstituering av nytt styre og ansvarsoppgaver for nystartet skytterår.
Leder: Eva Rubbås-Risvik
Nestleder:
Ungdomsleder: Harald Lundnes
Kasserer: Thor Helge Bråthen
Sekretær: Se sak 2 – 11
Banekontakt: Se sak 2- 11
Merker og medaljer: Pål Fredriksen
Ansvarlig for miniatyr, felt og banemedaljer og stjerner (SM): Tor Jostein, Jonn Arne og
Svein Ivar. Merker og medaljer for ungdomsklassene tar ungdomsleder seg av.
Sak 2 - 11: Banekontakt og sekretær i samlaget.
Banekontakt: Jostein Rubbås-Risvik har sagt seg villig til å sitte som banekontakt i Troms,
samt at han stiller som kandidat til banekontakt for Landsdelskretsen.
Sekretær: Styret har kandidater på blokka og vil kontakte disse umiddelbart.

Sak 3 - 11: Overordnet skytebanekontakt for Landsdelskretsen
Troms fremmer Jostein Rubbås-Risvik som kandidat til skytebanekontakt for
Landsdelskretsen.

Sak 4 - 11: Oppfølgingssak fra Ombudsmøtet: Økonomi – regnskap. Tor Helge
legger fram tanker for året 2011
Tor Helge informerer om hvordan rutinene for utbetalinger og innbetalinger skal fungere i
samlaget, alle i styret må sørge for at rutinene blir fulgt slik at arbeidet blir lettere både for
kasserer og revisorer.

Utdanningskontakt skal heretter videresende bilag ifm kursbidrag til kasserer,
ungdomsleder, leder og eventuelle ledere i prosjektgrupper (for eksempel Stang Inn etc.)
Samlaget skal betale ut 100,- pr registrerte lag i samlaget til arrangører av SM. Dette skal
vi gjøre snarest mulig etter endt stevne, arrangørlag må laget et bilag på mottatt støtte.

Sak 5 - 11: Arrangør SM-bane 2011. Hvem tar dette??
Ingen arrangører har sagt seg interessert, det diskuteres om kravet om felthurtig og
stangskyting er et hinder for lag å søke om mesterskapet.
En løsning kan være at SM stang og felthurtig arrangeres av lag som har åpne stevner i
løpet av sommeren (for eksempel Midtsommerstevnet, Lakselvdal Open osv.)

Sak 6 - 11: Arrangør av NNM 2012.
Storfjord skytterlag gir tilbakemelding 30.januar om de er interesser i å ta på seg
arrangementet. Foruten dette så sender styret ut forespørsel til samtlige lag i samlaget om
det er interesse for å ta p seg NNM i 2012.

Sak 7 - 11: Kretsmesterskap søndre, midtre og nordre krets. Skal vi bruke samme
medaljene eller skal vi ha eget sett til dette med for eksempel en annen farge på
båndet.
Styret går inn for å bruke de eksisterende medaljene, og heller endre eventuelle
graveringer til rett navn.

Sak 8 - 11: Arr. av NNM 2011 og bruk av to forskjellige standarpremier; sølv
(gamle typen) og nysølv (nye typen).
Styret foreslår at sølvpokaler tildeles ungdomsklassene, mens nysølvpokaler tildeles
seniorskytterne.
Forslaget stemmes over. Vedtak: Enstemmig.

Sak 9 - 11: Sponsorforespørsel for 2011
Samlaget har søkt Statskraft AS om sponsormidler til ungdomsarbeid i samlaget.
Vi forventer svar fra Statskraft AS i løpet av januar.
Ellers så er det ønskelig at vi får en sponsoransvarlig i samlaget.

Sak10 –11: Våpen i ”døde” lag.
Sjekk opp med lag som for tiden er uten aktivitet, og hør om de har status på sine våpen.
Lag som har gamle våpen de ønsker å kvitte seg med, bør levere disse til Politiet for
destruksjon.

Sak11 – 11: Nettsiden vår. Hvordan kan denne bli bedre?
Nettsidene kan oppdateres hyppigere med aktuelle nyheter fra ting som rører seg i
samlaget. Dette betinger dog at folk i samlaget bidrar med nyheter, det er ikke
webredaktørens ansvar å skrive/lage nyhetssaker.
Det er ingen problem for andre i styret å få tilgang til nettsidene for å oppdatere sidene.
IT-ansvarlig informerer også om at det finnes andre løsninger for hjemmesider en den vi
bruker i dag, det kan være aktuelt å se på andre alternativer også med tanke på
driftsikkerhet og stabilitet på tjenesten.

Sak12 – 11: Referatsaker:
•

Brev fra Storfjord skytterlag

Etterlysning av feltbidrag for 2009. Stevnene er rapportert, men det viser seg i
ettertid at denne rapporteringen er utført på feil måte. Samlaget har vært i kontakt
med DFS, og vi har rettet opp denne feilen.
Samlaget har også sendt inn rapport for 2010.

•

Påmelding til kurs

Kurs for nye tillitsvalgte, fra det nye styret har Eva, Harald og Per Ivar meldt seg
på.

•

Status på terminlista

Ingen endringer siden forrige revisjon.
Den nye terminlisten der samlagene har samarbeidet om oppsettet er en stor
forbedring fra tidligere år.

•

Referat fra styremøte i DFS 11-12.des

DFS har hatt styremøte rett før jul, her kom organisasjonsmedaljen opp som en
sak. Eva informerer styret om at DFS ønsker å opprettholde skytingen, men
samlaget blir fra og med 2011 belastet økonomisk for medaljer og merker til
organisasjonsskytingen.
Vedtak: Samlaget vedtar at det skal tas inn medaljeavgift for
organisasjonsskytingen.

Neste styremøte er satt til 26.april 2011.

Ole Reidar Olsen
Referent

