Til skytterlagene i
Fosen skyttersamlag

Rissa, 13.01.2013

UTSKRIFT FRA OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.
Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag ble holdt i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på
Haugamyra tirsdag 04.12.2012 kl. 19.00.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent uten merknad
Det møtte 35 ombud. 11 av 16 lag var representert.
2. Årsmelding fra styret og ungdomsutvalget.
Årsmelding fra styret og ungdomsutvalg godkjent uten merknad.
3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013.
Kassereren refererte regnskapet. Regnskapet godkjent uten merknad
Kassereren gikk gjennom budsjettet for 2013. Budsjett godkjent uten merknad.

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.
Det kom et motforslag fra Magnar Alseth om å utsette saken til neste ombudsmøte.
Dette forslaget fikk 6 stemmer og ble nedstemt.
Styrets forslag ble vedtatt.
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.
Styrets forslag ble vedtatt.

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.
Styrets forslag ble vedtatt mot 3 stemmer.
d) Fosenserien bane
Styret går inn for at Fosenserien på bane legges ned pga sviktende deltakelse de senere
år.
Styrets forslag ble vedtatt.
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?
Innspill fra salen: -feks spørreskjema blant skytterne om de vil ha kjent/ukjente
avstander. Hvordan gjøre felten mer attraktiv?
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Valg.
Leder for 1 år : Asbjørn Hårstad enst.valgt
2 styremedlemmer for 2 år: Roar Alseth og Kristin Sve Bratseth enst. valgt.
Leder i ungdomsutvalget for 1 år: Ove Dyrendahl enst.valgt
1 medlem i ungdomsutvalget for 2 år: Steinar Solli enst.valgt
Skifeltkontakt for 1 år: Per Johan Gjølga enst.valgt.
5 varamedlemmer til styret for 1 år: Dagfinn Svenning, Ole Eskil Moan, Wenche
Olden Moen, Arild Røstad, Knut Rune Schancke enst.valgt.
2 revisorer for 1 år: Einar Rein og Knut Bjerve enst. valgt
1 nytt medlem i valgkomiteen for 3 år: Magnar Alseth enst.valgt
IT-ansvarlig for 1 år: Egil Søyseth enst.valgt
Web-ansvarlig: velges av styret
Skyttertingsrepresentant med varamedlem: Leder og nestleder enst.valgt

-Utdeling av Hederstegn til:
Morten Saur: Norgesmester i skogsløp med skyting, V-65
Tore Veie. Nordisk mester i felthurtigskyting
Kamilla Dyrendahl: Landsdelskretsmester felt og bane kl ER
Jakob Dalsaune: Landsdelskretsmester felt, V-65
Tore Reksterberg: vinner av kl V-65 på Landskytterstevnet, Voss

Fosen skyttersamlag
Kristin Sve Bratseth
Sekr.

