Til skytterlagene i
Fosen skyttersamlag

Rissa, 10.01.2010

UTSKRIFT FRA OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.
Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag ble holdt i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på
Haugamyra torsdag 03.12.09 kl. 19.00.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent uten merknad
Det møtte 39 ombud. 13 av 16 lag var representert.
2. Årsmelding fra styret og ungdomsutvalget.
- Årsmelding fra styret godkjent med følgende merknad:
* Lagskyting grovfelt under samlagstevnet ble vunnet av Rissa skytterlag og ikke
Vanvik.
- Årsmelding fra ungdomsutvalget godkjent med følgende merknad:
*Samlagsmester bane kl.rekrutt ble Einar Olai Dalen, Rissa, med 334 p, og kl.Junior
Ble vunnet av Nina Sagmyr, Sørfjorden, med 349 p.
3. Regnskap for 2009 og budsjett for 2010.
Kassereren refererte først regnskapet og sammenholdt årets resultat med budsjett for
2010. Regnskapet for 2009 og budsjettet for 2010 ble godkjent uten merknad.
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.
Styrets forslag:
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.
Styrets forslag ble vedtatt mot 2 stemmer.
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.
Følgende ble vedtatt:
Samlagstyret får fullmakt til å bestemme antall stevner fra år til år, i forhold til hvor
mange som ønsker å arrangere karusellstevner.

Statuttene for fosenkarusell bane blir forandret til:
*Det arrangeres X antall stevner hvorav 3 tellende.
*Punkt 5 rettelse fra kl 2-5 til kl 3-5
*Punkt 7 om anvisning går ut.
c) Hva gjør vi med Fosenserien på bane?
- Rissa skytterlag har forslag om at Fosenserien inngår i Fosenkarusellstevnene.
Saken utsettes til neste år. Styret utarbeider forslag i samarbeid med Rissa og tas
opp som sak ved neste ombudsmøte.
Fosenserien 2010, arrangeres som før.
- Bjugn skytterlag har forslag om at 100m serieskyting utendørs bør skytes med
omgang (35 skudd)
Vedtak: Fosenserien arrangeres med 35 skudd for alle klasser i 2010
- Bjugn skytterlag har forslag om at hvis det bare er en pulje i serieskytingen, bør
finaleavviklingen 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.
Vedtak: styret får fullmakt til å bestemme hvordan det blir fra år til år i forhold til
hvor mange lag som er påmeldt serien.
d) Referatsaker:
• Valg på Skyttertinget.
Forslag på gjenvalg av Jon G Hofstad som medlem av skytterstyret.
Andre valg ble referert.
• Kontroll av elektroniske skiver.
• Forbud mot LS-rekruttskiver på felt.
• Innskudd i Trønderkretsen, 130 kr for kl.1-5 og veteraner. 70 kr for rekrutt- junior.
• Refusjonsordning for kjøp av ammunisjon for skyttere under 20 år.
• Arena for stang- og felthurtigskyting på Fosen?
• Utsending av resultatlister innen 1 måned etter at stevnet er arrangert.
25 skudden skal være med pga klassesetting.
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 2 år.
Skifeltkontakt for 1 år.
5 varamedlemmer til styret for 1 år.

Asbjørn Hårstad. enst.valgt
Kjell Lillemo og Asgeir Jønland enst.valgt
Kai Nordseter. enst.valgt
Arvid Næbb ble enst. valgt.
Per Johan Gjølga ble enst. valgt.
Roar Alseth, Tormod Haltstrand, Arild Røstad,
Oddny Svenning og Dagfinn Svenning enst. valgt
2 revisorer for 1 år.
Arne Forfod og Einar Rein. enst.valgt
1 nytt medlem i valgkomiteen 3 år Magnar Alseth enst. valgt
IT-konsulent for 1 år:
Sindre Lillemo enst.valgt
Skyttertingsrepresentant med varamedlem:
Leder møter som tingrepresentant med nestleder
som vararep. enst valgt

-Utdeling av Hederstegn til:
Per Johan Gjølga.: Norgesmester i skifelt
Tore Veie: Nordisk mester bane.
Jostein Lerstad: Landsdelskretsmester v55 bane.

Kristin Sve Bratseth
Sekr.

