Troms skyttersamlag
Postboks 53
9334 ØVERBYGD

STYREMØTE 15.11.07, PÅ VOLLAN GJESTESTUE

Til stede: Thor Helge Bråthen, Svein Erik Rognli, Svein Ivar Ingebrigtsen, Torunn Schj.
Håkstad, Tor Jostein Jensen, Steinar Engstad, Pål Fredriksen, Birger Nyheim og Eva RubbåsRisvik

Leder ønsket velkommen og åpnet møtet.
Sak 29-2007: Merknader fra forrige møtereferat
Ingen merknader.
Sak 30-2007: Årsmelding 2007
Det mangler fortsatt en del årsmeldinger fra skytterlagene.
Litt små justeringer til årets årsmelding for Troms skyttersamlag.
Sak 31-2007: Registrering i 350-klubben
Et resultat på 350 poeng i et fylkesmesterskap kvalifiserer i dag ikke til medlemskap i 350klubben, mens samme resultat oppnådd på samlagsmesterskap eller andre åpne stevner gjør
det. Storfjord skytterlag, som har fremmet saken, mener at fylkesmesterskapet må være å anse
som et åpent stevne på lik linje med andre.
Vedtak: Troms skyttersamlag definerer Fylkesmesterskapet til å ha vært, og fortsatt vil være,
et åpent stevne på lik linje med andre stevner i samlaget. Saken er oversendt DFSU for
behandling.
Sak 32-2007: Sammenslåing av Austre Målselv, Målsnes og Storjord skytterlag
Søknad om sammenslåing av de tre skytterlagene fra 2008. Disse tre lagene vil opprette et
nytt felles skytterlag, med navnet Nedre Målselv skytterlag. Lagenes aktiva og passiva er lagt
fram for samlagsstyret.
Styret har behandlet saken 15.11.07 og kommet fram til følgende vedtak: Godkjenning av
sammenslåing av Austre Målselv, Målsnes og Storjord skytterlag, og det ny navnet: Nedre
Målselv skytterlag. Saken sendes videre til skytterstyre i DFS.

Sak 33-2007: Endring av samlagsgrensene og nedleggelse av Senja skyttersamlag
Grunner for endring av samlagsgrensene er geografi og naturlige samarbeidspartnere for
lagene. I tillegg vil det gi et bedre grunnlag for å rekruttere tillitsvalgte.
Vedtak: Styret ber om at ombudsmøtet slutter seg til forslaget fra Senja skyttersamlag, og
ønsker lagene velkommen til Troms skyttersamlag.
Sak 34-2007: Søknad om overføring fra Bardu til Troms Skyttersamlag
Vedtak: At ombudsmøtet slutter seg til forslaget fra Senja skyttersamlag, og ønsker laget
velkommen.
Sak 35-2007: Glimt- og Tromsø skytterlags baner
Styret har behandlet saken og er kommet fram til følgende vedtak: Troms skyttersamlag tar
initiativ til et møte med Glimt skytterlag, Tromsø skytterlag, Forsvaret og Tromsø kommune.
Sak 36-2007: Endring av samlagets vedtekter
Innmeldt sak fra Lakselvdal skytterlag som foreslår for ombudsmøte at valg av leder i Troms
skyttersamlag skal gjøres årlig på fritt grunnlag, som tillegg til de valgte fem
kretsrepresentanter. Dette er i tråd med skyttertingets praksis.
Lakselvdal fremmer følgende forslag for ombudsmøtet om endring i vedtekt § 3c: Leder i
samlaget velges hvert år ved særskilt valg. Lederen velges på fritt grunnlag, uavhengig av
kretstilhørighet.
Vedtak: Styret innstiller ovenfor ombudsmøtet at ombudsmøtet vedtar forslaget.
Sak 37-2007: Satsningsprosjekt for stang- og felthurtig
Det er konstituert en gruppe som vil drive satsing på stang- og felthurtigskyting som et
prosjekt i Troms skyttersamlag.
Vedtak: Samlagsstyret går enstemmig inn for tiltaket.
Sak 38-2007: Krise- og beredskapsplan
Viser til skriv fra DFS.
Vedtak: Steinar følger opp saken til neste styremøte.
Sak 39-2007: Valg på Skyttertinget 2008
Karl Gustav Grinvalds går ut som representant i valgkomiteen.
Vedtak: Styret foreslår at Espen Kirkesæter som ny representant i valgkomiteen.
Sak 40-2007: Budsjettet for 2008
Thor Helge gikk igjennom foreslått budsjett for 2008.
Vedtak: Styret godkjenner og innstiller det framlagte budsjettet for 2008.

Sak 41-2007: NNM i vinterfelt 2008
Troms skyttersamlag er blitt forspurt om arrangement av NNM i vinterfelt 2008.
Vedtak: Storsteinnes skytterlag ønsker å ta arrangementet. Dersom det er andre lag som er
interessert i arrangementet må de snarest ta kontakt med nestleder i Troms skyttersamlag. Er
det ingen andre som har meldt sin interesse innen mandag 26.11.07 går stevnet til
Storsteinnes skytterlag.

Referatsaker:
1. Evaluering av e-postinnføring
2. Valg på ombudsmøtet
3. Terminlista 2008
4. Landslotteriet 2008. Styret oppfordrer lagene til salg av lodd, og i etterkant
evaluering av lotteriet.
5. Instruks for samlagsstevner

Eva Rubbås-Risvik
Sekretær

