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Styremøte i Nord-Østerdal Skyttersamlag 

 

Tid: Torsdag 22. april 2021 

Sted: Tynset Skytterhus 

 

Deltakere på møtet: 

 Navn Rolle Til stede / Fraværende 

1. Harry E. Tjernstad Samlagsleder Til stede 

2. Hans Iver Kojedal Nestleder Til stede 

3. Britt Nesteby Kasserer Til stede 

4. Merete Bakken Sekretær Til stede 

5. Tore Lunsæter Terminlisteansvarlig Til stede på telefonen. 

6. Turid Henningsmo Leder Ungdomsutvalget Tilstede 

7 Tormod  Oldertrøen Vara Ikke innkalt 

8 Torbjørn Halvorsen Vara Ikke innkalt 

 

Referent: Merete 

 

 

Saker til behandling: 

Sak nr  Ansvarlig 

1 Valg på skyttertinget lørdag 24.04. 

Valgkomiteen har kommet med ny innstilling til president i DFS: 

Ola Tore Dokken. Det er delte meninger om denne endrede 

innstillingen og hva som er årsaken til dette. Slik det føles så er det 

en del uheldig meningsutveksling på FB omkring dette. Hva er sagt 

og ikke ser det ut til å være ulike oppfatninger om. Det må bringes 

klarhet i hva som er korrekt eller ikke. Styret er delt i hva som er 

riktig å gjøre under skyttertinget førstkommende lørdag.  

Harry bruker magefølelsen og stemmer etter hvilke opplysninger 

som framkommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 

2 Brev fra Hans, Egil og Per Kristian:  

Lonåsen ønsker og arrangere et fullverdig samlagstevne før LS. Det 

er Lonås som er arrangør av SM i 2021. Lonås er usikker på om det 
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lar seg gjøre å arrangere SM for de yngre. All den tid de yngste må 

følges av foresatte. Med mange foresatte vil trolig antall voksne 

overskride antall som kan være til stede. Forhåpentlighetsvis kan det 

arrangeres “fullverdig” SM like LS. Alternativet er å følge opp det 

som skytterstyret vedtok om LKDS og SM 15m og felt i oktober. 

Det synes som om det er ulik praksis i den enkelte kommune om 

smittevernregelene.  

Siden det er kommunelegen som bestemmer så vurderes det å sende 

likelydende brev til hver kommune i samlaget for en avklaring om 

hvordan de ser på dette. 

 

 

 

 

 

 

 

HET 

3 Økonomi: Det nye systemet fungerer veldig bra. Faktura og 

purringer går på E-post. Faktura for medlemsbidrag vil bli sendt ut 

med det første. 

BN 

4 Ungdomsutvalget 

Turid orienterer: Det er gjennomført en feltsamling på Alvdal med 7 

stk. fra Dalsbygda, Tynset, Alvdal, Øvre Rendalen, Tolgen. Alle 

fikk skyte det de maktet og alle storkoste seg, spesielt den sosiale 

delen var nok kjærkommen for de yngste. 

TH 

5 Feltutvalgt 

Hans Iver orienterer: 

Det blir et møte først på mai feltutvalget. Det skal utarbeides en 

plan om kjøp av elektroniske feltskiver i samlaget. Noe vanskelig å 

finne møtetidspunkt da Tore er mye på reisefoi i jobbsammenheng. 

HIK 

6 Terminliste 

Listen står der men ingenting skjer.  

Det hele avhenger av hvilke regler som vil gjelde framover. Når vi 

kan komme i gang igjen er usikkert. Det vises til sak 2 og mulig 

brev til den enkelte kommune 
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