Til skytterlagene i
Fosen skyttersamlag

Rissa, 13.11.11

OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.
Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag holdes i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på
Haugamyra torsdag 01.12.2011 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 2011 og budsjett for 2012.
4. Innkomne saker til behandling:
a) Premiering finale innendørsserien.
Det har kommet følgende forslag fra Rissa skytterlag:
Det må utdeles premier til de tre første lagene etter finalen i innendørserien.
Styret går inn for følgende:
Det utdeles en premie til det vinnende lag. Det er nok å utrope en vinner i serien når
finalen består av 5 lag.
b) Fosenkarusell bane.
Forslag fra Rissa skytterlag: Når fosenkarusell bane består av 8 skytinger bør det være
flere en tre stevner som teller i sammendraget.
Styrets forslag: Vi viser til tidligere ombudsmøte vedtak, sak 4/09: 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.
Styret fremmer forslag om at statuttene for fosenkarusell bane blir forandret til:
* Det arrangeres X antall stevner hvorav X tellende.

c) Forslag til sak på skyttertinget fremmet av Rissa skytterlag.
Rissa skytterlag er opptatt av at aktivitetene i DFS skal ha fokus på både topp og
bredde, noe som vi kan klare gjennom vårt premiesystem
Med dagens premiesystem når 15 skudd og 10 skudd premieres, har vi opplevd at en
skytter som vinner sin klasse ikke får premie.
Vi vil derfor forandre pt. 10.120 Premiert serie i skytterboka til følgende:
For baneskyting og innendørsskyting skal det være 3 premiegrupper, 15 skudd, 10
skudd og 25 skudd.
På stevner hvor det skytes fortløpende omgang skal 35 skudd premieres i stedet for 25
skudd. I klasse 1 og 2 premieres 25 skudd.
Dersom arrangøren nytter gjenstandspremier for hele 1/3 som premieres, kan det
nyttes bare en premiegruppe, 25 skudd eller 35 skudd.
I feltskyting premieres hovedskytingen (30 skudden) samlet.

d) Høring rulleringsplan for samlagsstevner to år fram i tid.
År
15 m
Felt
Bane
2013
By
Stallvik
Vanvik
2014
Ørlendingen
By
Herfjord
e) Forslag om ny innskuddsordning for påmelding fosenkarusell felt og bane.
Styret går inn for at hver skytter som deltar på fosenkarusellstevner felt og bane,
betaler et ekstra innskudd på 10 kr. Dagens ordning med innskudd 80 kr til påmelding
fosenkarusellene felt og bane, faller dermed bort.
Referatsaker:
• Orientering om valg på skyttertinget.

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.

