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SAMLAGSSTYRETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER 2016 

 

LEDER 

NESTLEDER 

SEKRETÆR 

KASSERER 

UNGDOMSLEDER 

UTDANNINGSKONTAKT 

SAMLAGSINSTRUKTØR 

1. VARA 

2. VARA 

3. VARA 

 

STYRET 

- Skal legge strategier og planer for drift og aktivitet i samlaget. 

- Deler av styret kan være protestkomité under samlagsstevner 

 - Tillegg under hver stilling bestemmes i konstituerende styremøte 

 

LEDER 

- Overordnet ansvar for all virksomhet i samlaget å være foresatt for alle underutvalg  

  og grupper i samlaget. 

- Følge opp lagenes aktiviteter og påse at disse er i hht. DFS grunnregler og andre  

  sentrale vedtekter. 

- Spesielt følge opp lag med problemer, og lag som er på randen av nedleggelse 

- Føre kartotek over merker, premier, æresmedlemmer, hedersbevisninger m.m 

- Oppfølging av stevner, herunder spesielt samlagsstevner 

- Innkalling og gjennomføring av ombudsmøtet i hht vedtekter 

- Være bindeledd mellom Skytterkontoret og lagene, herunder å sørge for at   

   informasjon kommer fram til lagene. 

- Sende inn til Skytterkontoret liste over aktuelle kandidater til sentrale instruktørkurs  

  og Nordisk mesterskap. Kandidatene skal prioriteres/rangeres 

- Oversikt og bestille dugleikmerker. Rapportere til skytterkontoret. 

 

Tillegg: 
- Holde oversikt over samlagets medaljer og pokaler. Besørge gravering av pokaler 

- Ansvar for samlagets premiering. 

 

NESTLEDER 

 - Lederfunksjon i tildelte oppgaver  

- Overta leders arbeidsoppgaver ved fravær 

- Utføre Web redaksjon 

Tillegg: 
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- Sørge for samlagets ”uekte medaljer”  

-- Ha oversikt over premielager og levere ut premier til arrangører av samslagstevner.      

   Sende forbrukslister og oversikt til kasserer. 

- Registrere resultater i skyte barometeret på web siden hver uke.(mandag) 

 

 

 

 

 

 

SEKRETÆR 

- Føre protokoller, usending av referater 

- Skrive samlagets årsmelding. (med støtte fra styret) 

- Samordning av skytterlagenes årsmeldinger.  

- Fremsending av samlagets årsmelding  

   til Skytterkontoret i hht fastsatt frist 10.januar 

 

   

 

KASSERER  

- Økonomistyring og regnskap 

- Holde kontroll med samlagets økonomi og påse at midler benyttes i hht. budsjett 

 - Sørge for fordeling av statsbidrag til lagene 

 - Ivareta premieregnskap sammen med 2. varamedlem 

 

UNGDOMSLEDER 

 - Følger opp samlagets ungdomsvirksomhet 

- Holde kontakt med fylket, kommuner m.m og orientere om aktiviteter osv. 

- Påse at det blir utarbeidet egen årsmelding for ungdomsarbeidet i samlaget som  

   legges fram for ombudsmøtet.  

 

UTDANNINGSKONTAKT 

- Støtte lagene på områder der dette er påkrevd, herunder opplæring av tillitsvalgte og  

  skyttere 

- Registrer lagenes behov for instruksjon og utdanning 

- I samarbeid med samlagsstyret/samlagets ungdomsutvalg, planlegge å administrere  

  kurs for skyttere eller tillitsvalgte i lagene 

- Informere lagene om sentrale og lokale instruktørkurs og sørge for påmelding av  

  aktuelle elever i prioritert rekkefølge 

- Lage årlig kurskatalog som viser samlagets kurser og samlinger. Legges på web. 

- Instruks for utdanningskontakt. Vedlegg 4 i hefte for Utdanning av ledere og  

   instruktører. 

- Søke om midler fra DFS etter samlinger og kurs (tillitsnett) 

 

 

SAMLAGSINSTRUKTØR 

- Støtte lagene på områder der det er påkrevd, herunder opplæring av tillitsvalgte og 

   skyttere 

- Gjennomføre videregående opplæring med lagenes skyttere (grunnleggende  

  opplæring skal normalt foretas av laginstruktørene) 
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- Låne ut tildelt undervisningsmateriell til lagsinstruktører 

- Instruks for samlagsinstruktøren. Vedlegg 2 i Utdanning av ledere og instruktører 

 

 

 

1. VARAMEDLEM 

- Material forvalter: Ivareta samlagets eiendeler. 

 

2. VARAMEDLEM 

-  Samlagets IT kontakt 

 

3. VARAMEDLEM 

- 

 


