Til skytterlagene i
Fosen skyttersamlag

Rissa, 16.01.2012

UTSKRIFT FRA OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.
Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag ble holdt i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på
Haugamyra torsdag 01.12.2011 kl. 19.00.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent uten merknad
Det møtte 39 ombud. 12 av 16 lag var representert.
2. Årsmelding fra styret og ungdomsutvalget.
Årsmelding fra styret godkjent med følgende merknader:
Under LS i Bodø skjøt Jakob Dalsaune, Vanvik, og Knut Bjerve, Rissa,begge 30 t.
Per Johan Gjølga , Stallvik, ble norgesmester i skogsløp normaldistanse, AG 3 og sprint.
Morten Saur, Vanvik, ble norgesmester i skogsløp med skyting V-65.
Årsmelding fra ungdomsutvalget godkjent med følgende merknader:
Kristin Dyrendahl, Rissa, ble landsdelskretsmester felt kl.ER.
Kamilla Dyrendahl, Rissa, ble landsdelskretsmester felt kl R
Fosen ble landsdelskretsmester i lagskyting, felt, kl. R-J.
Kamilla Dyrendahl, Rissa, ble landsdelskretsmester kl. R, innendørs.
3. Regnskap for 2011 og budsjett for 2012.
Kassereren refererte regnskapet. Regnskapet godkjent uten merknad
Kassereren gikk gjennom budsjettet for 2012. Budsjett godkjent uten merknad.

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.
Styrets forslag ble vedtatt med 20 mot 16 stemmer.
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.
Forslag fra Herfjord skytterlag v/Odd Stoknes:
Det arrangeres X antall stevner hvorav 50% tellende.
Styrets forslag ble vedtatt mot 3 stemmer.
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.
Ombudsmøtet går inn for å sende forslaget videre til sak på skyttertinget.

d) Høring rulleringsplan for samlagsstevner to år fram i tid.
År
15 m
Felt
Bane
2013
By
Stallvik
Vanvik
2014
Ørlendingen
By
Herfjord >
ønsker ikke
Lista legges ut på hjemmesida.
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.
Styrets forslag enstemmig godkjent.
f) Medaljer til samlagstevner.
Myntverket har sluttet å produsere medaljer. Samlagstyret får fullmakt til å undersøke
om ny leverandør og utarbeide evt. nye regler. Sendes ut til lagene for godkjenning.
Lagene gis en frist på 14 dager for å gi tilbakemelding.

Referatsaker:
• Orientering om valg på skyttertinget.
• Odd Hårstad orienterte om sikkerhetstiltak / renhold på banene.
• Orientering ved IT kontakt Egil Søyseth.

5.

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

Leder for 1 år
Asbjørn Hårstad ble valgt
2 styremedlemmer for 2 år.
Odd Stoknes og Tore Reksterberg ble valgt
1 styremedlem for 1 år:
Roar Alseth ble valgt
Leder i ungdomsutvalget for 1 år
Kai Nordsether ble valgt
1 medlem i ungdomsutvalget for 2 år. Arvid Næbb ble valgt
Skifeltkontakt for 1 år.
Per Johan Gjølga ble valgt
5 varamedlemmer til styret for 1 år. Oddny Svenning, Arild Røstad,
Dagfinn Svenning, Ole Eskil Moan,
Wenche Olden Moen ble valgt
2 revisorer for 1 år.
Einar Rein og Knut Bjerve ble valgt
1 nytt medlem i valgkomiteen for 3 år Arnfinn Larsen ble valgt.
1 nytt medlem i valgkomiteen for 2 år. Are Ingebrigtsen ble valgt
IT-ansvarlig for 1 år.
Egil Søyseth ble valgt
Skyttertingsrepresentant med varamedlem Leder og nestleder ble valgt

-Utdeling av Hederstegn til:
Per Johan Gjølga.: Norgesmester i skogsløp normaldistanse, AG3 og sprint
Morten Saur: Norgesmester i skogsløp, V-65
Tore Veie. Landsdelskretsmester bane kl. 3-5
Kristin Dyrendahl: Landsdelskretsmester, felt, kl. ER
Kamilla Dyrendahl: Landsdelskretsmester felt, kl R
Ole Eskil Moan: Landsdelskretsmester bane, kl. J
Espen By Dyrendahl, Landsdelskretsmester samlagskyting felt.

Fosen skyttersamlag
Kristin Sve Bratseth
Sekr.

