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Vestfold Skyttersamlag
Formannsmøte II/2001

Tid (dato, klokkeslett): Fre 05.10.01 kl 1800 - lør 06.10.01 kl 1210 Sted: Gavelstad Hotell
Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Gøran Albrigtsen

Deltakere: Åge B. Eriksen(form), Tom Knudsen(nestform), Terje Jacobsen(styremedl), John
Berg(kass/Tønsberg), Jan Engen(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), Per
Holt(Hvarnes), Gunnar Skjauff(Høyjord/Ramnes), Tommy Gjølberg(Nøtterø), Jakob
Johannessen(Sandefjord), Robert Gjølberg(Sem), Walter Karppinen(Slagen), Bjørn
Flaatten(Styrvoll), Sigmund Mykland(Våle).

Ikke møtt: Larvik og Tjølling.

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

Formannen ønsket velkommen til formannsmøte II/2001.

Sakslisten ble gjennomgått med bemerkning at det var
innkommet noen saker under Diverse.

For å tilpasse sakslisten med møtetid fredag kveld og lørdag
formiddag, ble det bestemt å rokkere litt på sakslisten.

Det ble foretatt en kort presentasjon av alle deltakerne til
fordel for en ny deltaker, Slagen’s representant Walter
Karppinen.

Sak F09/2001: Referat fra formannsmøte I/2001.

Sak F03/2001c: Feltutvalgets aktivitetsplan. Samlagsstyret
hadde fått et skriv fra feltutvalget, som består av Torbjørn
Kristiansen, Hans Kr. Wear og Morten Solli. Tom Knudsen
refererte skrivet, se vedlegg 1. Ifølge skrivet er det aktuelt
med både feltsamling og feltkarusell. Han oppfordret lagene
til å jobbe aktivt med å få tidligere feltskyttere med igjen. I
tillegg bør lagene nøyere sjekke om de har egnede terreng
for feltskyting, gjerne områder lenger unna. Samarbeid
mellom flere lag er en løsning for å få arrangert et feltstevne.

Status: LUKKET

Sak F04/2001:Valg på skyttertinget. Møtet var 28 juli,
derfor er saken LUKKET
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Sak F05/2001: Materialforvalter for samlaget. Åge
presenterte en liste over hva han har fått inn/fått oversikt
over. Det begynner å bli en lang liste. Det ble nevnt at
Styrvoll har 5 selvanvisere som er brukt til stangskyting (2
stk) og felthurtig (3 stk). Åge oppfordret lagene til fortsatt å
sjekke i eget lag og rapportere til han.

Status: ÅPEN

Sak F07/2001: Medaljer i samlaget. Bare første del av saken
er ennå åpen. Formannen fremla et forslag: Det deles ut 1
ekte sølv medalje i klassene V65 og V73 uansett antall
deltakere. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Status: LUKKET

Sak F08/2001c: Flere lag på lagskytingen på Viken I. Saken
ble vedtatt av Viken-kretsen i mai, derfor er saken
LUKKET.

Alle lag Ingen

Sak F10/2001: Hallingcupen, noe for oss i Vestfold. Dette er et utspill fra
styret om det kan være et alternativ til Vestfoldserien. De
siste årene har det vært problemer med gjennomføringen av
Vestfoldserien. Så kanskje tiden er inne for å prøve noe nytt.
Flere lag ønsker å prøve dette. Noen nevnte også at det kan
være positivt med flere deltakere fra flere lag på hver runde.
Det var enighet i salen om at styret lager et forslag på
opplegg til ombudsmøtet.

Status: ÅPEN

Gøran 07.nov 01

Sak F11/2001: Kurstilbud i samlaget v/Utdanningskontakten. Samlaget
tar sikte på å kjøre samme opplegg som i år, men nå med
fastsatte datoer. Det hadde vi ikke i år. Vi har fått 23
påmeldte til instruksjonskurs for voksne. Det ble ytret et
sterkt ønske om kurs i utfylling av skjemaer nå i høst. Se
vedlegg 2 angående dette. Kurs i det nye Windows-baserte
administrasjonsprogrammet vil vi prøve å sette opp i jan/feb
2002.

Status: LUKKET

Sak F12/2001: Windows-versjon v/sekretæren. Det ble informert om
prisene på det nye programmet og PC-krav for å kunne kjøre
programmet.
Pris nykjøp: 1450,-
Pris oppgradering (fra DOS): 950,-
Pris vedlikeholdsavtale 2002 (obligatorisk): 390,-
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Krav til PC:
Minimum Pentium 166MHz med 32 MB RAM
Operativsystem Windows 98/ME/NT 4.0/2000
Minimum 800*600 skjermoppløsning
500 MB ledig harddiskplass
Anbefalt: Pentium 233 MHz, 64 MB RAM,

1024*768 skjermoppløsning.

Programmet ble også vist på storskjerm, med et kort innblikk
i de forskjellige funksjonene. Det ble gitt anledning til å se
nærmere på programmet utover kvelden. Lagene oppfordres
til å anskaffe programmet. Det letter jobben både for lagene
og for samlaget.
Status: LUKKET

Åge avsluttet dagens møte med å gratulere vinnerlaget av 6-
kanten (Vestfold) og informerte om den rekordjevne finalen.

Han delte også ut et høringsskriv angående representasjon til
ombudsmøtene. Dette vil bli en sak på vårt ombudsmøte
2001. Derfor bes lagene innstendig om å drøfte denne saken
på egne styremøter før ombudsmøtet og komme med en
innstilling til dette!! Samlagsstyrets forslag er som følger:

--------- Her må vårt forslag inn ----------

Møtet hevet fredag kl 1930

Møtet gjenopptatt lørdag kl 0900

Alle lag 02.des 01

Sak F13/2001: Info om instruks for skytebaner. Tom informerte.
Banekontakten kontaktes for å lage en generell instruks som
lagene kan bruke til å flette inn egne lokale tilpasninger. En
gyldig instruks skal blant annet inneholde navn på godkjente
skyteledere, hvilke våpentyper som er tillatt brukt, hvor i
området det står varselskilt og merker, rødt flagg skal være
heist under skyting. Forslaget ble godt mottatt av
møtedeltakerne. Det kom inn et forslag fra Styrvoll om at det
også lages en instruks som feltarrangører kan benytte. Det
ble vedtatt at banekontakten får disse to oppdragene.

Status: ÅPEN

Banekont 05.mar 01

Sak F14/2001: Hedersbevisninger, diplomer for lagsmedlemmer. Lagene
ble oppfordret til å komme med kandidater så raskt som
mulig slik at det kan deles ut på ombudsmøtet.

Status: LUKKET

Alle lag 1 måned

Sak F15/2001: Skyting på treningsdager på stevner. Oppfordring til
lagene som arrangerer stevner at andre skyttere skyter etter
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at egne skyttere har skutt. Problemet kan oppstå på baner
med få skiver, og arrangører ikke får skytetid før det
begynner å bli mørkt på kvelden. Det kom forslag fra
Tønsberg at arrangørlagene har forhåndspåmelding også til
disse dagene, så slipper vi dette problemet. Det kan løses ved
at arrangørlagene har en tidligere påmeldingsdag enn øvrige
skyttere. Dette er et lagsansvar.

Status: LUKKET

Sak F16/2001: Økonomisk status v/kasserer. Tilskuddet fra
Fylkeskommunen har vi ennå ikke fått, men det er på vei.
Ungdomssamlingene har gitt et solid overskudd. Posten for
premier/medaljer viste et underskudd som skyldes at det
erkjøpt inn et større parti medaljer og sølvpremier. Ellers
ingen store avvik. Kasserer tok opp en spesiell sak.
Resultatlistene fra Viken I stevnet bane var postlagt av
arrangøren med for lite porto. Derfor har alle lagene som har
fått resultatlistene, fått straffegebyr pga dette!! Utrolig men
sant. Åge tar opp denne saken på neste Viken krets møte.

Status: LUKKET

Sak F17/2001: Årsmøter i skytterlagene. Samlagsstyret ønsker en oversikt
over når lagene har sine årsmøter. Styret ønsker å ha
mulighet til å stille som observatører på enkelte årsmøter.
Dette forslaget ble positivt møtt av møtedeltakerne.

Vi mangler nå dato fra følgende lag: Andebu, Hof,
Holmestrand og omegn, Horten og Borre, Hvarnes, Høyjord
og Ramnes, Larvik, Sandar og Sandefjord, Styrvoll, Tjølling,
Tønsberg og Våle.

Disse lagene gir Åge tilbakemelding innen 19.okt 01.

Status: ÅPEN

Aktuelle
lag

19.okt 01

Sak F18/2001: Diverse.

a) Lagskyting på samlagsstevnet v/ungdomsleder. Saken
ble utdelt på møtet. Jan Engen forklarte saken. Dagens
regel gir skjev fordeling. Det var ingen motforestillinger
mot dette. Enstemmig vedtatt.

Status: LUKKET

b) Pinseleiren v/ungdomsleder. Saken ble delt ut på møtet.
Ønske om å adskille pinseleiren og org.med.-skytingen.
Årsaken til forslaget er at ungdommen blir nedprioritert
på stevnet. I tillegg er deres premieutdeling til slutt, og
da er alle de andre skytterne reist. Dette virker negativt
på ungdommen. Det ble vedtatt å legge org.med. til en
annen dag.
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Status: LUKKET

c) Medaljer i ungdomsklassene v/ungdomsleder. Saken
ble delt ut på møtet. 3 medaljer i ungdomsklassene
uansett antall deltakere. Hvis det er færre enn 7 deltakere,
vil det ikke være 3 medaljer i aktuell klasse med
nåværende regel. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Status: LUKKET

d) Uttak til representasjonsskytinger v/Tommy
Gjølberg. Nøtterø ønsker at det gjeninnføres
uttaksskytinger. Fra neste år vil det være mange flere
kandidater til disse plassene. Derfor kanskje mer riktig
med uttaksskytinger. Etter diskusjon ble forslaget trukket
pga resultatet i sak F19/2001e.

Status: LUKKET

e) Finale for avis-cup senior v/Tommy Gjølberg. Avis-
cupen vil bli mer attraktiv dersom vi gjeninnfører finale
for seniorene. Enkelte leverer ikke inn resultater fordi det
ikke er attraktivt nok uten finale. Det var et stort ønske
om at vi tar opp igjen finale for seniorer. Det ble bestemt
at vi skal prøve å kjøre finalen for senior sammen med
org.med. skytingen neste år.

Status: LUKKET

Sak F12/2001: Terminliste 2002. Forslag til terminliste ble gjennomgått.
Det ble noen datoendringer til opprinnelig forslag, men
endelig forslag ble godkjent. Dette terminliste-forslaget blir
lagt frem på ombudsmøtet for endelig godkjenning.

Status: LUKKET

Til slutt nevnte Alf Vagnild litt om veteranskytingen de har
arrangert de to siste årene. Det har fungert veldig bra. Han
ønsket frivillige lag til å være arrangører for neste års
veteranskytinger. Det var stor respons fra lagene, så disse
skytingene blir også flettet inn på terminlisten.

Møtet avsluttet kl 1210

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


