Til skytterlagene i
Fosen skyttersamlag

Rissa, 15.11.12

OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.
Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag holdes i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på
Haugamyra tirsdag 04.12.2012 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 2012 og budsjett for 2013.
4. Innkomne saker til behandling:
a) Lagskyting samlagstevnet felt kl.2-5 og v55 og bane kl. 3-5.
Som et ledd i å få med flere lag i lagskytingene på samlagstevnene foreslår
samlagstyret følgende:
• å forandre punkt 8 under reglene for vandretrofeer og medaljer for samlagstevnet
felt (se vedlegg) slik at laget skal bestå av 3 skyttere i stedet for 4 skyttere som det
gjør i dag.
• å forandre punkt 1 under regelverk Lagskytinger samlagstevnet bane (se vedlegg)
til at hvert lag skal bestå av 3 skyttere i stedet for 4 skyttere som i dag.
Styret ønsker også å øke innskuddet for lagskytingene fra 50 kr til 100 kr.
b) Revidering av innskuddsordningen for påmelding fosenkarusell felt og bane
Etter at det inneværende år har vært forsøkt betalt et ekstra innskudd på kr 10 ved
deltakelse på fosenkarusellstevner ønsker samlagsstyret at det fra neste år gås tilbake
til den tidligere ordningen med at det betales et eget engangs innskudd for deltakelse
på fosenkarusellen, både på felt og bane. Styret foreslår at innskuddet settes til 120 kr.
c) Lagskyting samlagstevnet 15 m
Forslag fra Rissa Skytterlag.
Det innføres Lagskyting på samlagstevnet 15 m.
• Det laget som har laveste plass-siffer på sine 4 beste skyttere vinnere lagskytingen.
• På 4-mannslaget må minst en skytter være fra 100 m klassene og en skytter fra
200/300m klassene. De to andre er valgfritt.
• Ingen forhåndspåmelding av lagene.
• Ved likt plass-siffer teller høyeste poengsum for gjeldende skytter på lagene.

• Det settes opp vandrepremie som vinnes til odel og eie etter 3 aksjer.
Samlagstyret går inn for at det skal være lagskyting på samlagstevnet 15m, men har følgende
forslag til regler:
• Laget består av 3 skyttere som forhåndspåmeldes.
• Laget skal bestå av en skytter som skyter bare liggende, en skytter som skyter kne
og liggende og en skytter som skyter stå og kne.
• Skytterlagene kan melde på max 3 lag.
• Ved lik poengsum, følges skytterbokas en til hver tids gjeldende rangerings regler.
• Innskudd pr lag 100 kr.
• Det settes opp vandrepremie som vinnes til odel og eie etter 3 aksjer.

d) Fosenserien bane
Styret går inn for at Fosenserien på bane legges ned pga sviktende deltakelse de senere
år.

Referatsaker:
• Orientering om valg på skyttertinget.
• Samlagstevnet innendørs skytes med innendørsprogram, 25skudd.
• Høringsbrev feltutvalgets rapport, jmf.mail 01.10.12.
Er det noen av skytterlagene som har noen innspill til rapporten?

5.
a)
b)
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g)
h)
i)
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k)

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.
Web-ansvarlig.
Skyttertingsrepresentant med varamedlem

Fosen skyttersamlag
Kristin Sve Bratseth
Sekr.

