Til skytterlagene i
Fosen skyttersamlag

Rissa, 12.11.07

OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.
Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag holdes i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på
Haugamyra torsdag 06.12.07 kl. 19.00.
Skytterlagene tilsluttet Fosen Skyttersamlag inviteres til å møte med inntil det antall ombud
som laget har rett til i forhold til medlemstall, slik det er beskrevet i Skytterboka.
Alle lag har møteplikt.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Registrering av ombud.
2. Årsmelding fra styret og ungdomsutvalget.
3. Regnskap for 2007 og budsjett for 2008.
4. Innkomne saker til behandling:

a) Revidering av lagskytingsregler på 100m under Samlagstevnet bane.
Styret går inn for følgende:
* Under lagskyting på samlagstevnet bane for rekrutteringsklassene kan R/ER-skyttere
erstatte juniorer ( på junior program) dersom laget ikke har tilstrekkelig antall
deltakende juniorer på det aktuelle stevnet.
Det skal være 3 deltakerer på laget. Fordelingen kan være slik:
1 rek/ER: skyteprogram: 10 skudd ligg
1 Jun:
skyteprogram: 6 skudd kne og 4 skudd ligg.
1 Valgfri: skyteprogram: skyter sitt eget program (R/ER: 10 ligg og J: 6 kne,4.ligg)
Junior skyter til slutt
Hvert skytterlag kan stille med 2 lag og disse deltar på lik linje om mesterskapet.
Ingen kan delta i mer enn en lagskyting på ett og samme stevne.
*Under lagskyting på samlagstevnet bane for veteranklassene kan skyttere i V65 og
V73 erstatte skyttere i kl. V55 (på V55 program) dersom laget ikke har tilstrekkelig
antall skyttere i kl. V55 på det aktuelle stevnet.
Det skal være 3 deltakere på laget. Fordelingen kan være slik:
1 V65/V73: skyteprogram: 10 skudd ligg.
1 V55: skyteprogram: 6 skudd kne og 4 skudd ligg.
1 valgfri V55,V65 eller V73: skyteprogram: skyter sitt eget program (V65/V73: 10
ligg og V55: 6 kne/4ligg)
V55 skyter til slutt.
Hvert skytterlag kan stille med 2 lag og disse deltar på lik linje om mesterskapet.
Ingen kan delta i mer enn en lagskyting på ett og samme stevne.
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b) Statutter for Fortjenestemedalje og Hederstegn i Fosen Skyttersamlag.
Styret går inn for følgende statutter:
Fortjenestemedalje:
Fosen Skyttersamlags fortjenestemedalje med diplom, er samlagets høyeste
utmerkelse og utdeles av samlagslederen eller den samlagsstyret bemyndiger.
Medaljen skal fortrinnsvis utdeles på Ombudsmøtet.
Fortjenestemedaljen utdeles for spesiell innsats for skyttersaken på lags, samlags,
nasjonalt eller internasjonalt plan. Samlagsstyret tildeler fortjenestemedaljen etter
forslag fra skytterlagene. Samlagsstyret kan også på eget initiativ foreta tildeling av
fortjenestemedalje.
Fortjenestemedaljen kan kun tildeles samme person en gang.
Fortjenestemedaljens utforming:
Bestemmes av Samlagsstyret etter vedtak.
Hederstegn:
Fosen Skyttersamlags hederstegn er innstiftet som en oppmerksomhet til skyttere i
klasse 3-5 som har gjort fremragende prestasjoner på skytebanen. For å få tildelt
samlagets hederstegn, må skytteren ha oppnådd minimum ett av følgende kriterier:
• Nordisk mester i bane-, felt- eller felthurtigskyting.
• Skytterkonge/dronning.
• Skytterprins.
• Skytterprinsesse.
• Norsk mester i felt-, stang- eller felthurtigskyting.
• Deltatt på samlagets vinnerlag i samlagsskytingen for kl. 3-5 på
Landsskytterstevnet.
• Landsdelskretsmester i bane- eller feltskyting.
Samlagets hederstegn som innføres f.o.m 2008, kan tildeles flere ganger til samme
person. Hederstegn utdeles vanligvis på Ombudsmøtet av samlagslederen eller den
samlagsstyret bemyndiger.
Hederstegnets utforming.
Bestemmes av Samlagsstyret etter vedtak.

c) Referatsaker:
• Brev fra Tore Olav Moen angående finaler for junior under Samlagsstevnet bane.
• Valg på Skyttertinget 2008. (jamfør rundskriv nr. 7/ 2008)
• Presisering av utsending av resultatlister . (jamfør rundskriv nr. 19 / 2005)
Resultatlister kan legges ut på arrangerende lags hjemmesider, men det skal i
tillegg sendes en liste til hvert skytterlag med oversikt over lagets skyttere.
• Landslotteri 2008
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5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Valg.
Leder for 1 år
2 styremedlemmer for 2 år.
Leder i ungdomsutvalget for 1 år
1 medlem i ungdomsutvalget for 2 år.
Skifeltkontakt for 1 år.
5 varamedlemmer til styret for 1 år.
2 revisorer for 1 år.
1 nytt medlem i valgkomiteen for 3 år
Skyttertingsrepresentant med varamedlem

Kristin Sve Bratseth
Sekr.
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