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Vestfold Skyttersamlag
Formannsmøte I/2001

Tid (dato, klokkeslett): Tir 06.03.01 kl 1925 Sted: Andebu skytterhus
Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Gøran Albrigtsen

Deltakere: Åge B. Eriksen(form), Tom Knudsen(nestform), Terje Jacobsen(styremedl), John
Berg(kass/Tønsberg), Ove Klausen(ungd.utv), Gøran Albrigtsen(sekr), Irene
Ellefsrød(utd.kont), Berit Sommerstad(Andebu), Carl Morten Levy(Hedrum), Alf
Vagnild(Hof), Magne Johnsen(Holmestrand), Kjell Jakobsen(Horten), Gunnar
Skjauff(Høyjord/Ramnes), Tommy Gjølberg(Nøtterø), Jakob
Johannessen(Sandefjord), Robert Gjølberg(Sem), Torbjørn Kristiansen(Slagen),
Bjørn Flaatten(Styrvoll), Sigmund Mykland(Våle).

Ikke møtt: Hvarnes, Larvik og Tjølling.

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

Formannen ønsket velkommen til formannsmøte I/2001.

Det var ingen kommentarer til referatet fra formannsmøte
II/2000.

Sak F07/2000h: Terminliste for jegerskyting. Det har lenge vært ytret
ønske om en liste over når de forskjellige lagene arrangerer
sine jegerskytinger. Vi har begynt å innhente informasjon fra
lagene. De lagene som ikke hadde levert sine datoer, kom
med disse på møtet. Listen er nå nærmest komplett, og er
vedlagt referatet (Vedlegg 1).

Samtidig leverte lagene navn på kontaktpersoner for
aviscupen 2001. Den ferdige listen er vedlagt referatet
(Vedlegg 2).

Status: LUKKET

Sak F01/2001: Kurstilbud i samlaget. Utdanningskontakten presenterte
samlagets nye kurskatalog. Dette er et tilbud til lagene slik at
de kan få en bedre oversikt over aktiviteten i samlaget i løpet
av året. Katalogen inneholder dato for kurs/samlinger etc.,
hva slags aktivitet det er, hvor det arrangeres, hvem som er
ansvarlig samt en kort beskrivelse av kursets/samlingens
innhold. Vi ønsker innspill fra skyttere dersom dere har tips
om kurs eller endringsforslag til de kursene som allerede står
i katalogen. Det vil i god tid før kursene/samlingene komme
ut en innbydelse til aktuelt kurs med en mer detaljert
beskrivelse av kursets innhold. Kurskatalogen vil bli sendt
lagene umiddelbart for de som får referatet pr email. For de
som får referatet pr brev, er katalogen vedlagt (Vedlegg 3)

Status: LUKKET
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Sak F02/2001: Skogsløp med skyting.

A) Det er kommet skriv fra DFS hvor de ønsker arrangør av
NM i skogsløp med feltskyting 2002. Det var ingen av
lagene på møtet som viste interesse for å påta seg et slikt
arrangement.

B) Det ble luftet en del synspunkter på innføring av
Landsdelsstevner i skogsløp og skogsløpssprint. Det var
bare Magne Johnsen (Holmestrand) som mente dette er
en aktivitetsform flere i skyttermiljøet burde prøve.
Ellers var det mest negative synspunkter om dette emnet.

Status: LUKKET

Sak F03/2001: Aktiviteter.

a) Vestfoldserien 2001. Fristen for påmelding til årets
Vestfoldserie var satt til 6.mars 2001. Det er 7 lag som
ønsker å delta: Andebu, Hedrum, Nøtterø, Sem,
Slagen/Tønsberg, Styrvoll og Holmestrand/Våle.
Slagen/Tønsberg vil ha hjemmebane Slagen, mens
Holmestrand/Våle vil ha Holmestrand som hjemmebane.
Vedlagt referatet er terminliste for Vestfoldserien
(Vedlegg 4).

Status: LUKKET

b) Veteranutvalgets aktivitetsplan. Alf Vagnild
presenterte aktivitetsplanen og forklarte litt omkring
aktivitetene. Bra opplegg for veteranene.

Status: LUKKET

c) Feltutvalgets aktivitetsplan. Torbjørn Kristiansen
nevnte at de skulle prøve å ha et opplegg for vinteren
2001/2002 klar til formannsmøte II/2001. Det var enighet
på møtet at vi skulle prøve å stille lag på årets
Østlandsmesterskap i felt. Tom Knudsen skaffer 8
skyttere. Det ble enighet om å gjøre et nytt forsøk på å
samarbeide med Telemark angående terminlister slik at
det ikke blir stevnekollisjoner. Feltutvalget har en stor
utfordring for å prøve å få opp aktiviteten. Kanskje kan
feltkarusell med fine premier lokke flere ut på
feltskyting. Det bør finnes områder som kan arrangere
stevner uavhengig av værforhold.

Status: ÅPEN

Felt-
utvalg

28.sep 01

Sak F04/2001: Valg på Skyttertinget 2001. Formannen refererte skrivet fra
DFS. Frist for innsending av forslag på nye kandidater, er
senest en måned før Skyttertinget. Skyttertinget avholdes 27-
28 juli 2001. Det kom ikke inn noen forslag under møtet.

Status: ÅPEN

Alle lag 25.jun 01
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Sak F05/2001: Materialforvalter for samlaget. Vi er i ferd med å skaffe
oss en oversikt over hvor materiell, utstyr, protokoller etc
som samlaget eier, befinner seg. Formannen presenterte noe
av materiellet han hadde klart å samle inn så langt. En
tidligere samlagsformann, Kristoffer Holt, hadde flere gamle
protokoller hjemme. Disse har formannen overtatt. Det er
protokoller for tidsrommet 1866-1954. Formennene ble
oppfordret til å rapportere inn til formannen hva de har rundt
omkring i lagene.

Status: ÅPEN

Alle lag Ingen

Sak F06/2001: Økonomi. Styret innstiller at vi avvikler ordningen hvor
samlaget gir gavepremie til samlagets egne stevner. De siste
samlagsstevnene viser at arrangørene har stort overskudd.
Tom Knudsen presenterte resultatet fra SM felt. Overskuddet
ble på ca kr 5600,- + kjøkken. Dette er inklusiv de kr 1500,-
fra samlaget. Når samlaget tar seg av all premiering, er det
ikke problem for arrangør å gå i overskudd selv uten
tilskuddet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Samtidig
luftet Tom et forslag om å øke innskuddet for stang og
felthurtigskytingen fra kr 15,- pr skyting til kr 25,-. Dette ble
også enstemmig vedtatt.

Status: LUKKET

Sak F07/2001: Medaljer i samlaget. Det er utarbeidet en liste over
medaljer som deles ut på stevner innen samlaget. Under
møtet ble det foretatt en korrigering til listen. For
samlagsstevnet felt skal det være 1 ekte sølv medalje i klasse
V65 og V73 hvis det er flere enn 5 deltakere.

Det ble en del diskusjon om hva som nå skjer med
Organisasjons-medalje skytingen når Nationsskytingen er
avviklet. Kanskje vi skulle prøve å skaffe fine premier til
stevnet slik at det kan lokke flere skyttere til stevnet. Styret
får fullmakt til å utrede et forslag som sendes med
innbydelsen til Org.med skytingen.

Status: ÅPEN

Styret 1.mai 01

Sak F08/2001: Diverse.

a) Revisjon av regnskapet. Irene Ellefsrød presenterte
revisjonen av regnskapet for både samlaget og for
ungdomsutvalget fra revisor Erik Berg, datert 1.feb 2001.
Dermed er fjorårets kasserer fritatt for ansvar for
fjorårets regnskap.

Status: LUKKET
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b) Utkast til håndbok for skytterlag. Formannen har
mottatt dette utkastet fra DFS for kvalitetssikring. Når
håndboken er ferdig vil den sendes ut til skytterlagene.

Status: LUKKET

c) Flere lag på lagskytingen på Viken I. Numedal har
sendt oss et skriv hvor de ønsker synspunkter på pris for
lagskyting. Det ble ikke fremmet noen forslag fra salen
under møtet. Saken overlates til styret å komme med et
forslag. Numedal ønsker å stille med et lag bestående av
skyttere under 21 år. Dette forslaget fikk ikke særlig
respons fra møtedeltakerne.

Status: ÅPEN

Møtet avsluttet kl 2145

Styret 23.mai 01

Sted og dato: Tjøme, 10 mars 2001 Signatur: Gøran Albrigtsen


