
Styremøte Nord-Østerdal Skyttersamlag 

Tynset 25.10.2017 kl. 19.00 
Til Stede: Magne Egil Westum, Stein Narjord, Sigbjørn Nystuen, Jon Egil Bakken, Hans 

Iver Kojedal, Arne Magne Stenvold og Olav Flaten. 
(Odd Arne Pedersen for valgkomiteen) 

 

32/17: Valgkomiteen. 

Valgkomiteen har ikke pr.dags dato ikke fått noen mengde med frasigelser. Men kan 
meddele at ny leder er på plass!. 

Det må jobbes med å få på plass en "feltkomitè". 

Valgkomiteen gis en utfordring med å finne en kandidat til et styre i Dovrefjell cupen. 

33/17: Forberedelser ombudsmøte. 

Sigbjørn tar oppgaven med å lage resultatvedlegg til årsmelding. 

Olav begynner å kladde på en årsmelding. Tar deretter en kveld med Stein og går igjennom 
før neste styremøte. 

34/17: Innbydelse "superfinale" v/Magne Egil. 

Superfinalen blir klokken 12.00. Olav sørger for å få dette inn i tidsskjema for finaledagen. 
Må ta høyde for 2 lag. 

Magne Egil sørger for kontakt med de aktuelle finalister. 

35/17: Kostnad Samlagsmedaljer. 

Skjervagen har allerede kjøpt inn medaljer ut fra det systemet vi har for de 4 neste årene. 
Dette vil si at medaljene allerede er betalt for av han og vi er nødt for å kjøpe ut disse for 
hvert år. Derfor vil kostnaden nå holde seg stabil i 4 år fremover. 

Lagpokalen for bane 200m gikk ut i år. Styret må ut på "jakt" etter en ny pokalsponsor til 
denne. 

36/17: Orientering nye regler LDKS 

Opplandskretsen har "overpremiert" dette stevnet sammenlignet med andre kretser når det 
kommer til kostnader av premier. 

Det foreligger nå et forslag fra leder i opplandskretsen for å spare inn kostnader for den 
enkelte skytter/ skytterlag og samlag. 

 



 

 

37/17: Høringsbrev NM Felt. 

Det er høringsfrist 01.02.2018 på dette. 

Høringsbrev ligger ute på dfs.no for gjennomsyn. 

Styret får tid til neste styremøte med å lese igjennom og fatte vedtak for vidre behandling 
av denne høringen. Evt komme med motforslag/ nye ideer. 

38/17: Alvdal fremmer forslag om prøveskudd før feltfinaler LS. 

Styret er orientert om forslaget fra Alvdal. 

Styret gis tid til neste styremøte med å sette seg inn i argumentene som foreligger slik at vi 
kan behandle saken på en god måte. 

 

 

 

Møte slutt 21.50 

Ref. Olav Flaten 


