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Vestfold Skyttersamlag
Formannsmøte I/2003

Tid (dato, klokkeslett): Tirs. 04.03.03 kl 1900 Sted: Andebu skytterhus
Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Kim Thore Holtan

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

Berit Sommerstad (Andebu), Carl Morten Levy (Hedrum), Olav Aakerholt (Hof),
Kåre Ellingsen og Kjerand Eikenes (Holmestrand og omegn), Tore Krogli (Høyjord
og Ramnes),Per Andresen (Larvik),Glenn Pettersen (Nøtterø), Jakob Johannessen
(Sandar og Sandefjord), Terje Tønnesen (Sem), Knut Ove Muldsvor (Slagen), Bjørn
Flaatten (Styrvoll), Sigmund Mykland (Våle).

Totalt 19stk.

Ikke møtt: Hvarnes, Horten & Borre og Tjølling

Formannen åpnet møtet og det ble foretatt en kort presentasjonsrunde blant
møtedeltakerne.

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

Sak F01/2003 Åpne saker fra Formannsmøte II/2003:

Det var ingen åpne saker fra formannsmøte II/2002

Status: LUKKET

Sak F02/2003 Vestfold skyttersamlag på ”nett” v/ Tom Knudsen:

Etter dialog med fylkeskommunen har vi mulighet for og få
en link fra fylkeskommunens hjemmeside til egen
hjemmeside for Vestfold skyttersamlag. Hensikten med dette
er og gi folk utenifra informasjon om hvor de kan finne et
skytterlag i sitt distrikt. Betingelsene som er satt er at alle lag
må være med. Svarfrist på vedlagt skjema er 1. April.
Hjemmesiden vår blir i grove trekk ett kart over Vestfold
hvor vært enkelt lag blir markert. Ved å klikke på ett av
lagene vil man få informasjon over kontaktpersoner for dette
laget, her kan det også være linker til egene hjemmesider.

Status: ÅPEN

Tom 1. April
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

Sak F03/2003 Samlagets økonomi v/ kasserer John Berg:

Likviditeten har bedret seg betydelig i forhold til samme
periode i fjor. Kasserer etterlyser fortsatt innbetaling av
kontingent fra skytterlagene på kr 10,- pr. betalende medlem
(vedtatt på ombudsmøte 2002). Fristen ble satt til 20
Februar.

Status: LUKKET

Sak F04/2003 Appell om tilbakemelding til samlaget fra lagene. v/ Jan
Engen.

Alle lag må passe på at svarfrister blir hold og at det blir gitt
tilbakemelding uansett svar. Nestformannen føler det er noe
feil når han ringer rundt til enkelte lag og får bekreftet sin
mistanke om at der er det interesserte skyttere.

Status: LUKKET

ALLE

Sak F05/2003 Aviscup for seniorer, hva med fortsettelsen?

Det var enighet om at aviscupen skulle fortsette. Her må alle
hjelpe til med å motivere og følge opp med resultat-
rapportering.

Status: LUKKET

ALLE

Sak F06/2002 Administrasjon av Vestfold-cupen. Hvem tar dette?

Tom Knudsen tar ansvaret for administrasjonen.

RESULTATER: Arrangør- lagene for eget program for
resultater. Her kreves det minimum en pc med Microsoft
Excel Office 97.

Det anbefales at lag som skal arrangere, møter til første
runde på Nøtterø for gjennomgang av programmet.

Status: LUKKET

Tom

Sak F07/2002 Saker fra Ombudsmøte 2002:

A: UK utvalg:
Formannsmøte 1/2003 har valgt de som skal være med i UK
Vestfold med personlige varamenn for 2003:

1. Samlagsformann m/varamann nestformann
2. Bjørn Flaatten m/varamann Carl Morten Levy
3. Knut Skjelland m/varamann Sven Idland
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

B: Uttaksskytinger:

På formannsmøte I/2003 ble følgende besluttet:
Regler for uttak:
I forbindelse med lagskytinger på samlagsnivå, skal det
holdes uttaksskytinger i forkant av følgende konkurranser:
Vestfold/Numedal, Viken 1, LS og 6-kant. Unntatt fra dette
er Østlandsmesterskapet i felt.
Uttakene skal arrangeres så nært som praktisk mulig før den
aktuelle konkurranse.

ØM-felt.
Til uttak teller resultater fra interne feltstevner i Vestfold,
samlagsstevnet, samt Viken 1 felt.

Vestfold/Numedal
Ett uttak som består av samme program som konkurransen
Vestfold/Numedal. (Kvartmatch)
De beste 20 skyttere tas ut til å representere samlaget.

Viken 1:
Ett uttak hvor det skytes 4 grunnlag a 4 min. I uttaket tas ut
de skyttere som har høyest poengsum av de 3 beste skutte
grunnlag. Ved poenglikhet teller fjerde grunnlag som
rangering.
På Viken 1 har samlaget anledning til å delta med 2 lag.

Landsskytterstevnet:
Ett uttak hvor det skytes samme program som for Viken 1.
Uttak på samme måte.

6-kant finale:
Ett uttak hvor det skytes samme program som for 6-kant
finalen. (Kvartmatch). 7 skyttere med best sammenlagt sum
tas ut til å representere samlaget.
UK bestemmer ved poenglikhet.

C: Team Vestfold

Glenn Pettersen meldte sin interesse for å ta ansvaret og
lage rammene for team Vestfold.

Status: LUKKET

Glenn
Pettersen

Sak F08/2003 Statistikk:

Åge gjennomgikk medlemstallene for sesongen 2002. Det er
kun mindre endringer bortsett fra merkbar nedgang i 1.
klasse

Status: LUKKET.
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

Sak F09/2003 Camping LS 2003 Oppdal.

Terje Tønnesen har reservert 40 plasser på sentrum camping.
Plassene vil koste 900,-kr. Strøm ca. 200,-kr. Bindende
påmelding i mnd. skifte April/Mai via respektive skytterlag.
Tilbake melding ønskes i løpet av Mars for eventuelt endring
av antall plasser. Blir man forhindret til og benytte plassen
vil man få refundert kr. 700,-

Status: ÅPEN

Møtet avsluttet kl. 10 00

Sted og dato: Kjerringvik 09.03.03 Signatur: Kim Thore Holtan


