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Styremøte i Nord-Østerdal Skyttersamlag 

 

Tid: Torsdag 7. oktober 2021  - utsatt fra 23. september grunnet mange forfall 

Sted: Tynset Skytterhus 

 

Deltakere på møtet: 

 Navn Rolle Til stede / Fraværende 

1. Harry E. Tjernstad Samlagsleder Til stede 

2. Hans Iver Kojedal Nestleder Forfall 

3. Britt Nesteby Kasserer Til stede 

4. Merete Bakken Sekretær Til stede 

5. Tore Lunsæter Terminlisteansvarlig Til stede 

6. Turid Henningsmo Leder Ungdomsutvalget Til stede 

7 Tormod Oldertrøen Vara Ikke innkalt 

8 Torbjørn Halvorsen Vara Ikke innkalt 

 

Referent: Merete 

 

 

Saker til behandling: 

Sak nr  Ansvarlig 

1 Terminliste 

Terminlista for 2021 kan nå følges i det alle restriksjoner knyttet til 

Kovid-19 er opphevet. 

Lista for resten av 2021 ettersendes fra terminlisteansvarlig Tore L 

 
Tore la fram forslag til terminliste for 2022. Siden Opplandskretsen 

ikke har bestemt LKDS bane ennå må det tas forbehold. Det kom 

innspill til terminlista fra Øvre Rendal i tillegg til innspill under 

ledersamlingen. 

 

Det fremmes forslag til terminliste for 2022. Forslaget ettersendes 

fra terminlisteansvarlig Tore L. 

 

TL 
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2 Samlagets æresbevisninger.  

Styret diskuterte aktuelle kandidater. 

Det fremmes forslag overfor æresbevisningskomiteen. 

Navn er unntatt fra referatet 

 

 

 

 

HET 

3 Treningskarusell bane 

Vi sliter med å få til rekruttering og å beholde disse. Innendørs 

fungerer det stort sett greit, men det er vanskelig å få rekruttene med 

ut på bane og felt. Oppland skyttersamlag har innført en 

banekarusell som bygger på lagenes ordinære treningskvelder med 

en avsluttende finale. Oppland sitt regelverk sendes lagene sammen 

med en forespørsel om dette er en vei å gå for å beholde 

rekrutteringen på bane. Det vurderes om dette er en sak for 

ombudsmøtet.  

 

 

BN 

4 Ombudsmøte 2021 

Øversjødalen skytterlag er teknisk arrangør. Det er ikke avklart om 

møtet blir i Øversjødalen Samfunnshus eller i Fjellheim, Kåsa.  

Tidspunkt blir lørdag 11. desember 2021. Oppstart kl. 11.00 og med 

avslutning kl. 15.00. Varsel sendes lagene 8 uker før ombudsmøtet. 

 

Skytterlagene opplyses om frist for å sende inn saker til 

ombudsmøtet. 4 uker før ombudsmøtet. 

 

De som skal sende inn årsmelding/rapport tilskrives med frist for å 

gi tilbakemelding. 

 

Valg: 

Alle personer med verv gis frist for å frasi seg gjenvalg. Leder i 

valgkomiteen er Harald Grue. Frist settes likt med frist for saker 11. 

november. 

 

Turid har bestemt seg for at hun ikke tar gjenvalg som leder av 

ungdomsutvalget.  

 

 

Alle 

5 Kommunikasjon i styret 

Alle i styret gir rask tilbakemelding slik at saker/dokumenter kan 

ferdigstilles innen rimelig tid. «Jentene» gir slik tilbakemelding 

kjapt – under 5 min er normal reaksjonstid for Turid. 

 

Alle 

6 Representasjon HET 
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Leder deltar på ledersamling 6. og 7. november på Gardermoen. 

Leder stiller også under begravelsen til Jon Egil Bakken 8. oktober. 

Det sendes båre bukket fra samlaget.  

 

8 Feltutvalget 

Feltutvalget skal samles med første. Utsatt fra forrige møte. 

 

HIK 

9 Ungdomsutvalget 

Intet spesielt å berette. Årsmelding er snart klar. 

 

TH 

10 Økonomi 

Britt opplyste at det fortsatt mangler noen medlemsbidrag fra 

skytterlagene. Regnskapet er ajour. 

 

BN 

11 Bestilling av medaljer/gravering etter årets samlagsstevner.  

Harry og Britt samles for å gå gjennom dette. 

Grunnet lav deltakelse har det ikke blitt bestilt noen medaljer da en 

ikke kan vite om det er deltakere i alle klasser. 

Alle medaljer mm deles ut under årets ombudsmøte. 

 

BN/HET 

12 Neste møte 

Om det er behov for styremøte 21. oktober vurderes fortløpende. 

HET 

 

 


