
Styremøte Nord- Østerdal Skyttersamlag 

Alvdal 28.02.2018 klokken 19.00 
Til stede: Torgeir Svergja, Jon Egil Bakken, Hans Iver Kojedal, Roald Trøeng, 
Gunnar Bråten og Olav Flaten 
 

07/18: Fordeling av oppgaver i styret. 

Terminliste: Hans Iver tar jobben med å utforme og koordinere terminliste. 

Medaljer/ Pokaler: Jon Egil får ansvaret for å ordne det praktiske opp mot Skjervagen vedrørende 
gravering og avhenting/ levering av pokaler og medaljer på Røros. Torgeir har ansvaret for 
oppfølging og bestilling opp mot hvert enkelt stevne. 

Det må settes opp en liste over hvilke medaljer som skal bestilles til hvilket stevne og hvor det skal 
bestilles fra. 

Sovende lag: Det bør fortsatt jobbes aktivt mot disse og prøve å opprettholde en dialog. Morten 
Terje bør kanskje kontaktes med tanke på ettersyn av skyteanlegg hos disse lagene? 

Sponsorjakt: Etter at avtalen med rørosbanken har utløpt så er vi nødt til å dra på leting etter nye 
sponsorer. Vi må lage en presentasjon av samlaget som vi kan bruke for å "selge" oss inn i et 
sponsormarked. Gunnar og Torgeir ønsker å jobbe med dette. Egil Wikan kan brukes i dette 
arbeidet? Hele styret får i oppgave å tenke gjennom hvem som kan være potensielle sponsorer og gi 
tilbakemelding på dette innen 10.Mars. 

Kursansvarlig/ Koordinator: Roald tar hovedansvar og Hans Iver er med å bistår.  

Representant på Skyttertinget: Torgeir 

08/18: Samlagets representant i Dovrefjell cupen. 

Det ble noe rot ved oppstartsmøtet i dovrefjellcupen slik at Idar Moseng ble protokollført som vår 
representant. Dette er nå tatt tak i og rettet opp slik at Roger Nilsen er vår representant slik det 
fremgår av ombudsmøte protokollen. 

09/18: Regionalt seminar/ tiltaksplan. 

Torgeir gikk gjennom tiltaksplan satt opp for Nord- Østerdal på regionalt seminar. Denne skal jobbes 
med kontinuerlig. 

10/18: Pokal stang/ felthurtug.  

Røros arrangerer felthurtig på samlagsstevne felt. 

11/18: Arkivering av gamle protokoller/ bøker. 

Vi har fått arkivplass i Solvang grendehus, Narjordet. 

12/18: Østlandsmesterskap. 

Østlandsmesterskap står for tur og UK blir satt til å ta ut lag fortløpende.  



Det bemerkes at ØM grovfelt er en disiplin der laget bør tas ut i god tid og vi bør kanskje tenke mot å 
ta ut lag etter endt sesong for at laget skal kunne være mest mulig forberedt. 

Feltutvalget bør ha dette som en arbeidsoppgave i årene som kommer. 

13/18: Stang og Felthurtig anlegg på Os? 

Nora skl har utarbeidet planer for et "hurtig anlegg" på Os. Samlaget ser ikke at vi har noen midler 
som kan brukes på et permanent anlegg, men vi vil være behjelpelig med søknader på midler til et 
slikt tiltak. 

Bør samlaget se på muligheten for å investere i en mobil løsning som kan benyttes i forbindelse med 
samlagsstevner eller lignende? 

Feltutvalget får i oppgave å jobbe litt rundt disse tankene. 

 

Møtet slutt 21.45 

Olav Flaten – ref. 


