
  
 

 
 
 

 

Vestfold Skyttersamlag 
Ledermøte I/2006 

Tid (dato, klokkeslett): 02.03.06 kl. 19.00 Sted: Skagerak Kullerød Sandefjord 
Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Gunnar E Aarvold   
Deltakere: Samlagsstyret: Jan Engen, Irene Knudsen, Tom Knudsen, Åge B. Eriksen. Kim Thore 

Holtan, Gunnar E Aarvold  

Andebu: Marianne Skjelland, Hedrum: Carl Morten Levy, Holmestrand: Per 
Steffanson, Horten & Borre: Stein Johansen, Hvarnes: Bjørn Chr. Solberg, Nøtterø: 
Irene Knudsen, Sandar & Sandefjord: Christian H. Dahl, Sem: Robert Gjølberg, 
Slagen: Walter Karppinen, Styrvoll: Kim Thore Holtan, Tønsberg: John Berg, Våle: 
Geir Sogn- Sigmund Mykland, Banekontakt: Sven E Idland 

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak L1/2006 Åpne saker fra formannsmøte II 2005: 

F10/2005 Samlagsstevne felt arrangør. 
Det ble ytret mange meninger om at vi har for liten 
interesse for felt i Vestfold. Det ble spurt fra samlagsleder 
om flere lag kunne ta opp i sine styrer om å arrangere felt 
stevne og få godkjent terreng for dette sammen med 
banekontakt. Vi har 3 terreng i dag, men vi må få flere og 
åpne stevner var oppfordringen. Tom kom med et forslag 
om at hvert lag må gi en rapport om terreng og antall 
personer. Tom sender en henvendelse til aktuelle lag. Tas 
opp igjen på ledermøte II. 

STATUS: ÅPEN  

F17/2005 Veteran pokal. 
Det er kjøp inn en ny pokal til lagskyting for veteraner på 
samlagsstevnet bane. Hvert lag kan stille med 3 veteraner 
valgfritt fra V55-V65-V73.  

STATUS: LUKKET 

F14/2005 Terminliste. 

Vi flytter Vestfold cup fra Andebu til Slagen. 

STATUS: LUKKET 
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Sak L2/2006 Premiering på alle Vestfold mesterskap.(fra 
Ombudsmøte 2005) 
Åge refererte til hvordan det gjøres i dag. Det ble 
diskutert flere løsninger. Det er vanskelig å få dette til å 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 
fungere da folk reiser hjem etter endt skyting. Vi er nødt 
til å slå sammen premier, særlig på sommerstevnet. Det 
ble lagt frem et forslag fra samlagsstyret på størrelse på 
premier ut fra innskudd. Enstemmig vedtatt. Når det 
gjelder utdeling av premier og sammenslåing av premier 
blir det gjort på samme måte som i dag. Vedtatt mot 2 
stemmer.  

STATUS: LUKKET 

Sak L3/2006 Utaksregler for UK. 
Det ble vedtatt mot 1 stemme at vi skal følge forslag fra 
Vestfold skyttersamlags UK sitt skriv. Utdelt på møte. 

STATUS: LUKKET 

  

Sak L4/2006 Skytterlags ledelse ”Spørreskjema fra DFS”. 
Dette er sendt ut til lagene fra Skytterkontoret og som 
vedlegg i Skyttertidende. Åge anbefalte lagene å ta tak i 
dette. 

STATUS: LUKKET 

  

Sak L5/2006 Diverse ang. www, vår web side. 
Tom fortalte at ca 19000 til nå har besøkt siden. Han 
oppfordret til alle lag at de sjekker at alle opplysninger 
som ligger der er korrekte og at lagene kommer med 
innspill om hva som skjer i lagene. Bilder på web. Vi må 
få godkjenning fra lagene om at det er greit å bruke bilder 
av deres medlemmer. Tom gikk gjennom de forkjellige 
skjemaer som ligger der, og han anbefalte lagene å sende 
inn logo slik at de får sitt eget skjema.   

STATUS: LUKKET 

  

Sak L6/2006 Årsmelding statistikk. 
Åge refererte fra innkomne tall fra alle lag. Se eget skriv. 

STATUS: LUKKET 

  

Sak L7/2006 Større sikteblink fra Willy Enger. 
Åge refererte fra brevet som var sent til DFS. 

Forslager ble nedstemt mot 1 stemme. Forslagsstiller 
tilskrives. 

STATUS: LUKKET 

Leder  

Sak L8/2006 Feltutvalg, funksjon eller nedleggelse. 
Det skjer ingen ting rundt dette utvalg, og har heller ikke 
skjedd noe tidligere. 

Vedtatt nedlagt enstemmig. De valgte tilskrives. 

Leder  
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STATUS: LUKKET 

Sak L9/2006 Diverse. 
Banekontakt Sven E Idland orienterte om inspeksjon av 
alle skytebanene som skal skje i løpet av 2006. Har alle 
fylt ut sjekkliste som er delt ut på ombudsmøte? 

Han var også innom liste for de lag som kan søke 
statstilskudd. 

  

 Møte hevet kl.22.40   
 

Sted og dato: Tønsberg 10.03.06 Signatur:  Gunnar E. Aarvold 
sek. 
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