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Referat fra styremøte i Nord-Østerdal Skyttersamlag 

 

Tid: Torsdag 23. januar kl 19.00 - 21.00 

Sted: Sætershallen 

 

Deltakere på møtet: 

 Navn Rolle Til stede / Fraværende 

1. Harry E. Tjernstad Samlagsleder TS 

2. Hans Iver Kojedal Nestleder / leder feltutvalg TS 

3. Jon Egil Bakken Kasserer TS 

4. Kristin Brendnes Sekretær ------ 

5. Tore Lunsæter Terminlisteansvarlig Fraværende 

6. Turid Henningsmo Leder Ungdomsutvalget Forfall 

7. Arne Magne Stenvold Vara Forfall 

8 Torbjørn Halvorsen Vara TS 

 

Referent: Harry 

 

Vedlegg og dokumenter til dette møtet: 

Retningslinjer ØM felt 

LKDS – reviderte regler. 

 

Saker til behandling: 

Sak nr Tekst Ansvarlig 

l/20 Fordeling av oppgaver i styret 

Kristin Brendnes har trukket seg som sekretær i samlagsstyret. Hun 

var tillagt oppgaven som IT-ansvarlig og ansvar for hjemmesiden i 

tillegg til sekretæroppgaven. Disse oppgavene må nå fordeles blant 

de øvrige. Det kan også være en løsning å knytte til styret andre som 

får ansvar for enkelte oppgaver. 

Harry spør aktuelle kandidater. 

Når det gjelde WEB ansvarlig så utsettes dette til etter at Hans er 

tilbake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry 
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Sekretærfunksjonen tar Harry seg av inntil videre. 

2/20 Sponsorer og profilering 

Stein Graneng skrev følgende til Gunnar Bråten: 

Enig i dine synspunkter. 
Vi (sponsorer og Samlaget) bør ta en evaluering av avtalene. 
På det møte bør dette pkt med profilering på bil etc eventuelt 
diskuteres. 
  
Harry! 
Følger du opp dette → kaller inn til et møte med sponsorer. 
  

Styret viser til regelverket om sponsorer. Harry kontakter Stein for 

videre arbeid med saken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry 

3/20 Regler for 15 m – NV 

Det vises til forespørsel fra Nora skytterlag v/Kjell Ivar Lundkvist 

 

Greit svar når det gjelder bane, men først er det 15m. Her er vel ikke 

regelverket oppdatert? 

  

Kan vi tolke det slik for 15m?:  

  

"Rekrutt/Veteran (NU/NV/Rekrutt/Eldre 

Rekrutt/Junior/Veteranklassene): Laget må bestå av minimum en 

skytter fra klasse Junior eller V55 hvis laget har deltagere på 

stevnet. Ellers ingen krav til klassefordeling. Forhåndspåmeldte lag 

med navngitte skyttere. Skytterlagene kan stille med flere lag. Ingen 

innskudd." 

  

Helt konkret: Vi har en kneskytter som vi tenker å sette opp et 

"toppet" lag med. Deretter ønsker vi å ha med så mange lag som 

mulig med liggendeskyttere, inkludert NV. Går det greit? 

 

Styret mener at NV kan delta på 15 m i lagskyting på samme måte 

som på bane. 

DVS NV kan delta på lagskyting når skyteprogrammet samsvarer 

med klassekravene til lagsammensetningen. Harry svarer Kjell Ivar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry 

4/20 Møteplan 

Leder har sendt ut utkast til møteplan 

Møteplanen vedtatt og legges på hjemmesiden 

 

5/20 

 

Orienteringer 

ØM Felt 
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Oppdaterte retningslinjer. Hans Iver mente endringene var 

minimale, men at det kunne være åpnet for flere endringer. Bør 

overlate mer ansvar til stevnejury. 

 

LKDS felt -Leder har sendt oppfordring til skytterlagene om 

bistand under LKDS i felt. Temaet ble diskutert på ombudsmøtet. 
Vingelen SKL har sendt ut forslag til innbydelse. Denne har 

kretsleder og styrets medlemmer lest og kommentert. 

 

LKDS – 15m – Det er satt opp felles buss til/fra Etnedal. Etter en 

høring blant styrets medlemmer ble det besluttet å sponse turen for 

rekrutteringsskytterne. Fakturering til de øvrige deltakerne skjer via 

kasserer. 

 

Kurs for nyvalgte 

Leder har deltatt på kurs for bl.a. nyvalgte samlagsledere.  

Fra presidenten ble det bedt om større fokus på bredden, ikke bare 

på toppene. Det er en rekke støtteordninger til Samlagene fra 

skytterkontoret. NØ har i liten grad benyttet disse mulighetene.  

6/20 EVT 

• Utestående fordringer fra 2019. Kasserer har fått inn noe, 

gjenstår fortsatt noe. Jon Egil følger opp. 
• Skytterlagene anmodes om å ajourføre sine medlemsregister. 

Dette fordi de danner grunnlaget for fakturering av 

medlemsbidrag til samlaget. 
• Enkelte diplomer for 2019 er ikke utdelt. Jon Egil og Hans 

Iver følger opp dette. 
• Helga 1.-2. februar er det regional samling på Gardermoen. 

Harry er påmeldt. Hans Iver forsøker å etteranmelde seg. 
 

 

 

Jon Egil 

Lagene 

 

 

Hans Iver 

Jon Egil 

 

 


