Til skytterlagene i
Fosen skyttersamlag

Rissa, 11.11.09

OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.
Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag holdes i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på
Haugamyra torsdag 03.12.09 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 2009 og budsjett for 2010.
4. Innkomne saker til behandling:
a) Den norske skyttermedalje bør /bør ikke arrangeres som Fosenkarusellen.
Forslag fra Bjugn skyttelag: Den norske skyttermedalje bør ikke arrangeres som
Fosenkarusell grunnet skyteprogrammet.
Styret går inn for følgende:
Samlagstyret får fullmakt til å bestemme hvorvidt Den norske skyttermedalje skal
inngå i Fosenkarusellen eller ikke, ut i fra hvor mange som ønsker å arrangere stevner.
b) Hvor mange Fosenkarusellstevner, bane, bør det være?
Forslag fra Bjugn skytterlag: Antall Fosenkarusellstevner, bane, bør økes i og med at
antall arrangerende lag øker.
Styret går inn for følgende:
Samlagstyret får fullmakt til å bestemme antall stevner fra år til år, anslagsvis 5-8
stevner, i forhold til hvor mange som ønsker å arrangere karusellstevner.
c) Hva gjør vi med Fosenserien på bane?
- Rissa skytterlag har forslag om at Fosenserien inngår i Fosenkarusellstevnene.
- Bjugn skytterlag har forslag om at hvis det bare er en pulje i serieskytingen, bør
finaleaviklingen mykes opp. Hvis det er veldig få lag bør alle få skyte finale, eller at
det ikke blir noen finale, men en runde ekstra i stedet som en vanlig serie.
- Bjugn skytterlag har forslag om at 100m serieskyting utendørs bør skytes med
omgang (35 skudd)
- …eller skal Fosenserien nedlegges?

d) Referatsaker:
• Valg på Skyttertinget 2009.
• Utsending av resultatlister innen 1 måned etter at stevnet er arrangert.
• Kontroll av elektroniske skiver
• Forbud mot LS- rekrutt skiver på felt.
• Innskudd i Trønderkretsen
• Refusjonsordning for kjøp av ammunisjon for skyttere under 20 år.

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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
IT-ansvarlig for 1 år.
Skyttertingsrepresentant med varamedlem

Fosen skyttersamlag
Kristin Sve Bratseth
Sekr.

