Styremøte i Troms skyttersamlag Nordkjosbotn Skole 20.mai klokken 18.00
Til stede:
Svein Erik Rognli
Linn Jørgensen
Ole-Reidar Olsen
Thor Helge Bråthen
Terje Rubbås
John Arne Iversen
Pål Fredriksen
Svein Ivar Ingebrigtsen
Tor Jostein Jensen
Sak 9 - 10: Merknader til forrige møterefferat
Ingen.
Sak 10 - 10: Diverse info.
For sent innkomende årsmeldinger.
Både samlagsformann og Skytterkontoret sentralt har sendt ut varsel til de lag som ikke har levert
årsmelding.
Et av lagene, Sørreisa har kontaktet samlagaformann for råd og veiledning,mens Nappen har levert
en ganske mangelfull årsmelding.
Rotsund, som i utgangspunktet ikke sto på noen liste, har sendt årsmelding.
Ringvassøy har hatt årsmøte 13.mars, men har ikke levert årsmelding i etterkant av dette.
Skal arrangør av fylkesmesterskap betale avgift på 30,- pr skytter til samlaget som
medaljeavgift?
Samlaget bestiller medaljer, derfor gjelder denne regelen også for fylkesmesterskap.
Samlaget har mottatt mail fra Init AS om at samlaget er fjernet fra en mottakerliste eller en
mailingliste
Per Ivar ser på denne saken
Dispensasjonssøknad fra Ingeborg Ingebrigtsen vedrørende bruk av pute under mage under
skyting.
Svein Erik informerte om denne søknaden.
Info om saker som ble tatt opp under Regional samling iTromsø denne vinteren
Svein Ivar informerer om sakene som ble diskutert på årets RS.
− Medaljer og beger
− Feltskyting for unge
− Dopingreglement
− Våpen og sikkerhetsskap
Medaljeavgift
Svein Erik informerte om hvordan avgiftene er satt opp, og hvordan Skytterkontoret (SK) ser på
denne saken. SK mener at denne avgiften også skal inkludereevt jubileumsmedaljer lagene selv
setter opp på sine stevner.
Samlaget har allerede på forrige styremøte i januar gitt Tromsø skl klarsignal for å kreve inn 30,ekstra ifm sitt jubileumsstevne.

Samlaget kommer til å ta opp medaljeavgiften på nytt igjen på neste ombudsmøte og få behandlet
denne grundig etter den nye infoen vi har fått fra DFS sentralt.
Medaljer
Svein Erik informerte om rutinene rundt premiering av de yngste klassene. Vi har mistolket
regelverket litt her og bestillt inn for mange medaljer til årets samlagsmesterskap.
Nye Troms har sendt oss melding
Nye Troms ber lagene bli flinke til å sende inn resultatlister i etterkant av stevner, sender lagne disse
inn elektronisk kan NT garantere at resultatene kommer på trykk i avisene.

Skytingens dag
Skytingens dag er terminfestet til 15.august, og lagene bes om å ARRANGERE stevnet i år, i fjor
var det bare seks lag i samlaget som arangerte skytingens dag.
Ajourhold av merker, medaljer og utmerkelser i samlaget.
Samlaget har fått henvendelse omat listen som ligger på samlagets hjemmeside pr nå ikke er
korrekt, samlaget skal se på dette og korrigere snarest.
Skibotn skytterlag har fått krav om å betale 800,- for pokaler til samlaget.
Svein Erik mener dette er en misforståelse eller misstolkning og ber Steinar Engstad ta opp denne
saken med lagets formann.
Skriv til samlaget om en gammel medlaje som er funnet
Svein Erik leste fra et brev om en medlaje funnet i Vardø/Vadsø skl.
Møte mellom Nordreisa og Nedre Nordreisa
Finner sted på Storslett etter den 10.juni
Samlaget besøker Skytterkontoret
Førstkommende torsdag besøker Svein Erik skytterkontoret ifm jobbreise til Oslo.
Sak11 - 10: Samlagets økonomi
Kasserer Thor Helge Bråthen delte ut informasjon og redegjorde for økonomien i samlaget. Se
forøvrig vedlagt balanse og resultat.
Forøvrig må førstkommende ungdomssamling belage seg på å kreve inn 100,- i egenandel for
deltakerne. Det er også vedtatt at instruktører som stiller opp på disse samlingene får dekt sine
kjørekostnader ifm samlingen.
Samlaget utformer purring med henvisning til Skytterboka 1.280 pkt 6 til lagene som ikke har
overholdt sine økonomiske forpliktelser til Samlaget.
Sak 12 - 10: Gavepremier til NNM og LS
Svein Erik forslår 500,-til begge arrangementene, enstemmig vedtatt.
Sak 13 - 10: Tingsak nr 5 -Innføring av åpen klasse
Informasjon om tankene bak innføringen av Åpen klasse.
Sak 14 - 10: Tingsak nr 6 -Dopingregler i DFS
DFS innfører reglementet til Wada og vil forby preparater som står på denne listen.

Sak 15 - 10: Tingsak nr 7 -Forevisning av legeattest ved dopingkontroll
Forslaget går ut på at du kan delta på stevner, og dersom du blir kontrollert har du tre dager på deg
til å skaffe legeerklæring.
Samlaget er noe undrende til dette forslaget, men tar det til etteretning.
Sak 16 - 10: Tingsak nr 9 -Forslag om nytt NM i felt.
Nok et nytt forlsag om NM felt, Skytterstyret er ikke mer positiv til dette forslaget en det har vært
til de foregående forsøkene på å lage et eget NM.
Stemningen i samlagsstyret er heller ikke positiv til et eget felt NM.
Sak17 - 10: Tingsak nr 10 – Nedleggelse av skifelt og skogsløp.
Informasjon rudt forslagene om hhv nedleggelse av skifelt samt opprettholdelse av skogsløp og et
forslag om å opprettholde dagens aktivitet, samt justeringer rundt NM arrangementet.
Sak 18 - 10: Tingsak nr 11 – Alternering av HM Kongens Pokal
Administrasjonens forslag til behandling av denne saken støttes av samlaget.
Sak19 - 10: Tingsak nr 12 – Forslag om finaler i klasse 1 og 2.
Administrasjonen foreslår å beholde dagens regelverk uforandret. Samlaget støtter administrasjonen
i denne saken.
Sak 20 - 10: evt.
Sekretær bestiller opp et antall av Skytterboka til Samlaget.
Ellers ser det nå ut til at det innføres politiattest for personell som driver ungdomsarbeid i lagene.
Svein Erik informerte styret kort om at han nå sitter som vara i Valgkomiteen i DFS og har deltatt
på siste møte før skyttertinget.
Spørsmål om hvorvidt man er nødt til å dele ut gavepremier på FM-bane. I utgangspunktet er det
ikke obligatorisk å skaffe gavepremier til FM, derimot skal det deles ut de vanlige medaljene og
pengepremiene.

Referent
Ole Reidar Olsen

