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Vestfold Skyttersamlag
Formannsmøte I/2002

Tid (dato, klokkeslett): Tir 05.03.02 kl 1800 Sted: Andebu skytterhus
Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Gøran Albrigtsen

Deltakere: Åge B. Eriksen(form), Tom Knudsen(nestform), John Berg(kasserer/Tønsberg), Jan
Engen(ungd.utv), Kim Tore Holtan(styremedl), Irene Ellefsrød(utd.kont.), Gøran
Albrigtsen(sekr)

Berit Sommerstad (Andebu), Carl Morten Levy (Hedrum), Olav Aakerholt (Hof),
Kåre Ellingsen (Holmestrand og omegn), Trond V Jakobsen (Horten og Borre),
Gunnar Skjauff (Høyjord og Ramnes), Åge Jensen (Larvik), Tommy Gjølberg
(Nøtterø), Jakob Johannessen (Sandar og Sandefjord), Robert Gjølberg (Sem), Knut
Ove Muldsvor (Slagen), Bjørn Flaatten (Styrvoll)

Ikke møtt: Hvarnes, Tjølling og Våle.

Formannen åpnet møtet og det ble foretatt en kort presentasjonsrunde blant
møtedeltakerne, slik at nye formenn skulle bli kjent med de andre formennene.

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

Sak F01/2002: Åpne saker fra Formannsmøte II/2001.

F05/2001: Materialforvalter for samlaget. Selvanviserne som
samlaget har, ble benyttet under samlagsstevnet felt på Sem.
Sven Idland skulle se over disse og eventuelt smøre dem opp
og overhale dem. Det kom et forslag om at feltutvalget får
ansvaret for selvanviserne. Enighet om dette på møtet. Vi
ønsker fortsatt tilbakemeldinger om noen har materiell som
tilhører samlaget ute i lagene.

Status: ÅPEN

F10/2001: Hallingcupen (Vestfoldcupen). Saken ble
presentert på Ombudsmøtet 2001.

Status: LUKKET

F13/2001: Instruks for skytebaner. Formannen la frem
forslaget fra banekontakten. Sammen med forslaget var også
Sem skytterlags baneinstruks som nettopp er blitt godkjent.
Det ble foretatt en runde hvor hvert lag fikk si litt om
hvordan deres bane er med hensyn til oppdatert instruks,
samt eventuelle andre momenter. De aller fleste lagene har
flere år gamle instrukser og kommer til å ta kontakt eller har
allerede tatt kontakt med banekontakten. Så i løpet av dette
året får sannsynligvis de fleste lagene oppdatert sine
baneinstrukser.

Status: ÅPEN

Alle

Banekont

Ingen

01 des 02
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F17/2001: Årsmøter i skytterlagene. Et tiltak fra
samlagsstyret som har fått positiv tilbakemelding fra de
lagene vi fikk anledning til å besøke i fjor. I år ønsker styret
tilbakemelding i god tid om dato når lagene skal avholde
sine årsmøter 2002.

Status: ÅPEN Alle lag 04 okt 02

Sak F02/2002: Økonomien i samlaget. Kasserer la frem den økonomiske
statusen i samlaget. Vi fikk heldigvis også i år kr 50000,- fra
fylket til ungdomsutvalget som kommer til høsten. Når det
gjelder samlagets hovedregnskap, så ligger vi meget dårlig
an. Når vi trekker ut regnskapet for ungdomsutvalget, sitter
vi igjen med et underskudd på drøye kr 30000,-. Det kom et
forslag fra Sem at hvert lag gir ca 10-20 kroner pr betalende
medlem til samlaget slik at vi kan få rettet opp økonomien.
Lagene ble oppfordret til å diskutere problemet internt.
Saken tas opp igjen på formannsmøte II/2002.

Status: ÅPEN

Alle lag 04 okt 02

Sak F03/2002: Kurs for lagenes tillitsmenn i forbindelse med ny
håndbok. Utdanningskontakten informerte at håndboka blir
forsinket og kommer ikke før på forsommeren. Kurset
forskyves derfor til høsten. Dersom det er hensiktsmessig vil
kurset bli slått sammen med kurs i skjemautfylling. Det ble
presisert av formannen at samtlige lag SKAL ha deltakere
på dette kurset. Utdanningskontakten vil i løpet av
våren/forsommeren sende ut eksakt dato for når kurset blir
avholdt.

Status: ÅPEN

Utd.kont. 29 mai 02

Sak F04/2002: Statistikk i samlaget. Formannen viste en oversikt over
antall skyttere i hver klasse i de forskjellige lagene for
fjoråret, samt antall skudd lagene hadde skutt i løpet av året.
Han la også frem en oversikt som sammenlignet tallene fra
1999, 2000 og 2001.
Status: LUKKET
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Sak F05/2002: Ungdomsskyttere. Deltakelse i stevner i høyere klasser
enn alder tilsier. Jan Engen la frem forslaget fra
ungdomsutvalget. Dette forslaget er ment som en
oppfordring til lagene. Det ble nevnt at siste setning i
forslaget ikke var riktig, og derfor skulle fjernes. Saken ga
en del debatt omkring saken. Det var forskjellige meninger
om dette. Noen ment juniorene har godt av å bryne seg blant
seniorene, mens andre mente det går ut over
perfeksjoneringen av knestående stillingen å starte for tidlig
med stående. I og med at dette bare var en oppfordring til
lagene, ble det ikke foretatt noe endelig standpunkt.

Status: LUKKET

Sak F06/2002: Møteplikt fra det enkelte skytterlag på formanns-
/Ombudsmøter? Det har vist seg de senere årene at enkelte
lag stiller ikke opp på noen av disse møtene. Samlaget
sender ut informasjon til lagene hvor vi ønsker
tilbakemelding. Ingen respons tilbake fra de samme lagene.
Det er 2-3 lag som dette gjelder for. Dette er et problem
blant annet når det gjelder bestilling av overnatting og
bespisning på formannsmøte II og Ombudsmøter.
Ungdomsutvalget har sluttet å sende ut informasjon til disse
lagene som aldri gir respons tilbake, og aldri er med på noen
aktiviteter. Dersom disse lagene ønsker gjenopprettet
kontakt, må de selv ta kontakt med ungdomsutvalget først.
Det var enighet på møtet at dersom samlagsstyret kunne få
besøke lagene på deres årsmøter, kunne man få diskutert
hvorfor lagene ikke stiller på møtene eller ikke gir
tilbakemelding. Det er jo både til samlagets og lagenes beste
at vi har toveis kommunikasjon. Det ble foretatt en
prøvevotering spørsmålet om møteplikt for lagene.
Resultatet var enstemmig for møteplikt. Saken tas opp til
avstemming på Ombudsmøtet 2002.

Status: ÅPEN

Styret 01 des 02

Sak F07/2002: Ny sekretær i samlaget. Gøran flytter til utlandet for 4 år
fra sommeren av. Derfor trenger samlaget ny sekretær som
kan fungere i stillingen frem til Ombudsmøtet 2002.
Formannen har forespurt både hovedstyret og
varamedlemmene. Ingen har sagt ja til jobben. Lagene ble
derfor oppfordret til å prøve å finne kandidater snarest. Det
er absolutt en fordel at man har en overlappingsperiode før
Gøran reiser. Ny sekretær må derfor være på plass før neste
styremøte som er 29 mai. Dersom det ikke kommer inn
forslag fra lagene, skal i henhold til reglene 1. varamann tre
inn i styret og styret må da bli enig seg imellom hvem som
skal ta vervet.

Status: ÅPEN

Styret 29 mai 02
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Sak F08/2002: Diverse.

A) Info om landsskytterstevnet 2002. Jan Engen
informerte om siste nytt for de som hadde bestilt
campingvognplasser gjennom Terje Tønnesen.
Tønnesen har fått en regning på alle de bestilte plassene
som må betales innen 23 mars 2002. Lagene må
informere skytterne i de respektive lag om dette. De som
har bestilt plass må betale inn pengene til Tønnesen før
denne datoen. Det er en fordel at lagene sender inn
samlet til Tønnesen, og det er også viktig at lagene
samtidig legger ved navneliste over hvem som har
betalt, slik at han kan holde orden på hvem som har
betalt og hvem som ikke har.

Status: ÅPEN

B) Meddelelse til lagene fra Hedrum skytterlag. Laget
har hatt to innbrudd på skytebanen deres. Første gangen
hadde innbruddstyvene knekt hengelåser og kommet seg
inn, men ikke noe var stjålet og våpensafen var urørt.
Andre gangen hadde de forsøkt å bryte opp våpensafen.
De hadde benyttet vinkelsliper og hadde klart å få et
40x40 cm stort hull i ytterste vegg på safen. Deretter
hadde de klart å få et 10x10 cm stort hull også i den
innerste veggen på safen. Da hadde de oppdaget at
våpensafen var tom, heldigvis!! Hvis dette hadde vært et
vanlig våpenskap, hadde de klart å åpne det uten
problemer. Derfor var lagets anbefaling: skaff alarm i
bygninger hvor lagene oppbevarer våpen og
ammunisjon! Etter en del diskusjon kom det fram at det
lønner seg å undersøke pris på alarmer på markedet.
Prisene varierer mye.

Status: LUKKET

C) Skriv fra samlagsstyret. Slagen skytterlag klaget over
at skriv fra samlaget kommer for sent ut til lagene. For
eksempel innbydelser til stevner kommer så sent ut at
formennene ikke rekker å informere medlemmene før
påmeldingsfrister er ute. Styret tar dette til etterretning!

Status: LUKKET

Møtet ble hevet kl 2130.

Alle lag 23 mar 02

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


