
Side 1

Formannsmøte 01/2000 ved Slagen skytterhus onsdag 8.03.2000 kl 18:30

Følgende møtte:

Åge B Eriksen (formann) Irene Ellefsrød (kasserer + Andebu)

Tom Knudsen (nestform) Terje Jacobsen (styremedl)

Gøran Albrigtsen (sekretær)

Karl Morten Levy (Hedrum) Alf Vagnild (Hof)

Erling Fulsaas (Holmestrand og omegn) Kjell S Jakobsen (Horten og Borre)

Tom Einar Hovet (Høyjord og Ramnes) Ole Finn Heum (Larvik)

Svein Erik Hansen (Larvik) Harald Enger (Nøtterø)

Jacob Johannessen (Sandar og Sandefjord) Robert Gjølberg (Sem)

Torbjørn Kristiansen (Slagen) Bjørn Flaatten (Styrvoll)

John Berg (Tønsberg) Per Bommen (Våle)

Tjølling og Hvarnes møtte ikke.

Formannen åpnet møtet kl 18:45 med å ønske alle velkommen. Det ble foretatt en kort
presentasjon av møtedeltakerne.

Sak F01/2000:Orientering om landslotteriet 2000.

Formannen informerte om lotteriet og viste plansjer om gevinster og hvilke lag
som tidligere år har vært ”flinkest” til å selge lodd. Lagene opplyste at de allerede
har begynt å motta lodd fra skytterkontoret.

Sak F02/2000:Thorshammerpokalene.

Formannen startet med å lese opp forslaget som var oppe på siste styremøte. Ut
fra forslaget skulle møtet ta stilling til tre forskjellige ting. Først skulle det
avgjøres om de to pokalene (kl 2 og kl 3) skulle utdeles til de som rettmessig
burde fått disse for en del år tilbake. Så skulle det avgjøres hvilket opplegg vi
skulle ha for pokalene i fremtiden. Første avstemming, om de to pokalene skulle
deles ut, ble enstemmig vedtatt. Det ble bestemt at disse pokalene skulle utdeles
på årets samlagsstevne bane. Hvem som skal ha disse pokalene blir ikke
offentliggjort før på premieutdelingen. Etter en del diskusjon frem og tilbake, med
fordeler og ulemper for begge de to siste alternativene, gikk møtet enstemmig inn
for alternativ 1(gjenstående kl 5 pokalen settes som 15-skudds pokal til kl 2-5).
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Sak F03/2000:Retningslinjer for Veteranutvalget.

Formannen leste opp forslaget til retningslinjer for Veteranutvalget. Det var ingen
innvendinger til forslaget, og det ble enstemmig godkjent.

Sak F04/2000:Valg på Skyttertinget 2000.

Listen over verv som er på valg, ble gjennomgått. Møtet hadde ingen nye forslag
til kandidater.

Sak F05/2000:Lysere papp på skiver.

Terje Jacobsen informerte. Prisliste fra Skyttersport i Trondheim er sendt ut til
lagene. Det er fordel at så mange som mulig bestiller skiver. Flere lag har allerede
bestemt at de skal bestille 100m skiver. Det ble bestemt at det kan være fordel
dersom flere lag bestiller sammen. Det skal lages en liste som interesserte lag kan
skrive seg på og foreta en samlet bestilling.

Sak F06/2000:Østlandsmesterskapet felt 2000.

Tom Knudsen informerte. Etter fjorårets opptelling over hvem som ønsket å skyte
ØM, var det 10 interesserte. Men når laget skulle tas ut, var det bare fem som
kunne stille i år. Det ble en del diskusjon om hva som bør gjøres for å få opp
interessen for feltskyting, som for øyeblikket er svært laber i Vestfold. Pga den
dårlige oppslutningen vedtok møtet enstemmig å trekke laget for i år!

Sak F07/2000:Diverse.

a) Utdeling av diplomer.

Formannen delte ut diplomer som skulle vært utdelt på Ombudsmøtet 1999.
Tom Einar Hovet (Høyjord og Ramnes) fikk DFS takkediplom for lang
tjeneste i laget. Følgende ble tildelt Dugleiksmerke diplom for 25 ganger sølv:
Alf Vagnild, Hof, Åge Hvarnes, Hvarnes, Nils Røsholt, Styrvoll, Knut
Bryme, Horten og Borre samt Øivind Tutvedt, Hedrum.

I tillegg fikk Kolbjørn Grønseth Dugleiksmerke diplom for 35 ganger sølv.

b) Orientering om datakurs.

Vi har fått 12 påmeldte til datakurset som avholdes 25-26 mars 2000 i
skytterhuset til Slagen. Det er deltakere fra Andebu, Sandar og Sandefjord,
Slagen, Styrvoll og Tønsberg.

c) Orientering fra Norges Forsvarsforening.

Det ble diskutert litt omkring nytten av foreningen. Noen mente at foreningen
har en ungdomsgruppe som vi kanskje kan få mer tilknytning til.
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d) Referat fra lagenes styremøter?

Samlagsstyret har tatt opp saken at det kan være nyttig å få referatutdrag fra
lagenes styremøter. Det var delte meninger om dette på møtet. Til slutt ble det
enighet om at lagene sender utdrag av referat som kan være av interesse for
samlaget eller andre lag til samlagsstyret.

e) Tilbakemelding til samlagsstyret.

Lagene er ikke flinke nok til å svare på henvendelser fra samlaget. Uansett om
henvendelsene har betydning for laget eller ikke, er det viktig at det gis
tilbakemelding. For eksempel under opptellingen av hvem som ønsket å delta
på lagskytinger i samlagets regi, kunne også de lagene som ikke hadde
kandidater gitt tilbakemelding om dette.

Samlagsstyret fikk tilbakemelding om at referatene fra samlagets styremøter
var svært positivt, men at de ønsket en oppsummering av tidsfrister og viktige
påmeldinger på forsiden av referatet. Dette tas til etterretning.

f) Sentralskytebane.

Heum fortalte litt om historikken for Larvik Skytterlag. Skytterlaget ønsker
seg et skytebaneanlegg på et område som forsvaret eier i dag. Dette området
kommer sannsynligvis ikke forsvaret til å gjøre noe med, slik at et er ønskelig
med et større skytebaneanlegg. Svein Erik Hansen (Larvik pistolklubb)
fortalte litt om status i denne utbyggingsplanen. Det aktuelle området er
godkjent for skyting 24 timer i døgnet gjennom hele året. Larvik Skytterlag
kommer til å holde samlagsstyret orientert i sakens utvikling.

g) Påmelding til Landsskytterstevnet 2000.

Tom Knudsen informerte om status angående innkvarteringen under årets
Landsskytterstevne. Vestfold skal ligge ved Løiten skole, hvor vi vil få tilgang
til en rekke fasiliteter.

h) Diverse info fra formannen.

Vi har fått innbydelse til NM og HV-mesterskap samt distriktsmesterskap for
HV i skifeltskyting.

Styrvoll er i rute med forberedelsene til Viken I bane.

Nøtterø Skytterlag har kommet med ønske om at lagene i Vestfold distribuerer
terminlister for jegergruppene sine. Det ble under møtet bestemt at lagene
sender terminlisten til samlagsstyret som så distribuerer disse videre.
Terminlisten bør inneholde prøvedatoer og prøveperiode, samt
kontaktpersoner. Holmestrand og omegn Skytterlag har satt opp premie til de
jegerne som avlegger jegerprøven før sommerferien. Dette kan være et tips til
andre lag som har problemer med å få avviklet oppskytingene på høsten.
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i) Adresse oppdateringer for resultatservice.

Det har vist seg at stevnearrangører opererer med gamle adresselister når de
sender ut resultatlister etter stevner. Dagens programmer for resultatservice
burde få adresse oppdateringer en gang i året.

j) Pris på jegerprøver.

Temaet var på nytt oppe til diskusjon. Som nevnt under tidligere møter, er det
stor forskjell på praksisen blant lagene. Det ble referert fra Formannsmøtet
II/1999 at prisen på jegerprøver er satt til kr 100,-. Det ble ikke bestemt noen
endelig praksis blant lagene på møtet.

Møtet ble hevet kl 21:55.

Tjøme, 13 mars 2000

Gøran Albrigtsen

Sekretær


