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Vestfold Skyttersamlag
Formannsmøte II/2002

Tid (dato, klokkeslett): Lør 05.10.02 kl 1000 Sted: Gavelstad Hotell
Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Kim Thore Holtan

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

Berit Sommerstad (Andebu), Carl Morten Levy (Hedrum), Olav Aakerholt (Hof),
Kåre Ellingsen (Holmestrand og omegn), Kjell Jakobsen (Horten og Borre), Tommy
Gjølberg (Nøtterø), Bernt Johansen(Sandar og Sandefjord), Robert Gjølberg (Sem),
Knut Ove Muldsvor (Slagen), Bjørn Flaatten (Styrvoll), Per Holt (Hvarnes), Sigmund
Mykland (Våle) Alf E Aa Nilsen (Veteranutvalget)

Ikke møtt: Høyjord & Ramnes, Tjølling og Larvik.

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

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

Sak F09/2002 Åpne saker fra Formannsmøte I/2002.

F05/2001: Materialforvalter for samlaget.

Selvanviserne står nå lagret på Sem skytterbane.

Sven Idland har vedlikeholdt og reparert samtlige og de skal
nå være i bra stand.

Bjørn Flaatten sjekker opp om det står flere selvanvisere
tilhørende samlaget på Styrvoll banen.

Når det gjelder bruk av samlagets materiell skal dette gå via
materialforvalter.

Status: LUKKET

F13/2001: Instruks for skytebaner.

Etter en høringsrunde ble inntrykket at de aller fleste hadde
tatt saken opp i styret, sett på den instruksen de har og hva
som bør/må gjøres.

Det var enighet om at banekontakten skulle prøve og ta seg
en runde på samtlige skytebaner for og hjelpe til med en
kontroll av den generelle sikkerheten.

Status: LUKKET
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F17/2001: Årsmøter i skytterlagene.

Samlagsstyret ønsker også i år og få tilbakemelding om hvor
og når årsmøtene avholdes.

Status: LUKKET

Alle lag Snarest

F02/2002 Økonomien i samlaget.

Flyttes til Sak 15/2002

Status: LUKKET

F03/2002 Kurs for lagenes tillitsmenn i forbindelse med ny
håndbok.

Status: LUKKET

F06/2002 Møteplikt for alle lag på formannsmøter og
ombudsmøter.

Taes opp som sak og til avstemming på ombudsmøte 2002

Status: LUKKET

F07/2002 Ny sekretær i samlaget.

Etter ekstraordinært styrmøte 18.04.02 kom styret fram til en
løsning ut sesongen. Åge B. Eriksen tar ansvaret for
årsmeldinger og merkeskyting. Kim Thore Holtan tar
ansvaret for referatskrivningen.

Status: LUKKET

F08a/2002 Info om LS 2002

Status: LUKKET

Sak F10/2002 Terminliste for samlaget:

Forslag til terminliste for 2003 ble gjennomgått.
Terminlisten vil bli distribuert etter Viken 1 møte.

Når det gjelder feltsamlinger for seniorer er dette en sak
feltutvalget må ta stilling til. Feltutvalget tilskrives.

Skytingens dag kommer som egen sak på formannsmøte 1
2003. Dette for å diskutere løsninger som øker
oppslutningen og felles tiltak i Vestfold

Status: LUKKET

Tom

Åge Innen
30.okt
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Sak F11/2002 Vestfoldcupen, erfaringer etter første sesong:

En del erfaringer er blitt gjort under Vestfoldscupen`s første
år og noen finjusteringer må til. Følgende ble tatt opp til
diskusjon og vil bli endret:
- Klassesum for V55 blir endret til kl.5 fra kl.4.
- Ved dårlig oppmøte får vinnerlaget minimum 6 poeng.
- Dårligste lag vil få 1 poeng istedenfor 0 poeng.
- Ved ekstreme værforhold kan 100m benyttes, arrangøren
tar selv denne avgjørelsen.
Regelverket vil bli endret og distribuert.

Det var videre et ønske om at resultatene skulle være ferdig
etter endt runde slik at man visste hvordan man lå an før man
dro hjem. Dette vil bli løst med at arrangørlagene vil få hvert
sitt resultat-behandlingsprogram.

Tom la fram regnskapet for Vestfold cupen 2002. Det er som
kjent kr 150,- pr. lag pr. runde derav kr.80 til arrangøren og
kr.70 til premie, dette gjelder også finalen. Det var enighet
om at det skulle foretas avregning etter endt finale.
Samlagets kasserer ordner opp med
innbetalinger/utbetalinger.

Når det gjelder premiering vil det bli satt opp en pokal.
Denne pokalen vil skytterlaget få napp i uavhengig av
hvilket lag i skytterlaget som vant finalen. Videre ble det
fremmet forslag om å bruke en modifisert Vestfold medalje i
tre valører til deltagerne i de 3 beste lagene.

Status: LUKKET

Tom

Sak F12/2002 Østlandsmesterskap i baneskyting, forslag til
gjennomføring:

Det ble delt ut et forslag fra Østfold Skyttersamlag om et
Østlandsmesterskap i baneskyting hvor Org. med. skytingen
skal være kvalifisering til deltakelse. Vi vil oppfordre
skytterlagene til og diskutere dette internt. Forslaget er ment
for å øke oppslutningen for Org. med. Skytingen.
Forslaget kommer opp på ombudsmøte. Opplegg og regler
var delt ut til alle på møte.

Status: LUKKET

Sak F13/2002 Samlagsskyting. Hva kan vi gjøre for å toppe laget?:

Det ble en del diskusjon rundt temaet. Nøtterø skytterlag
hadde gjort seg opp endel meninger. Dette førte til nye
tanker og diskusjoner. Vi vil derfor oppfordre lagene som
har meninger rundt dette om å komme med forslag. Saken
overføres til ombudsmøte dersom skriftlige forslag
foreligger.

Status: LUKKET
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Sak F14/2002 Endringer i uttak til lagskyting veteraner:

Etter samtaler veteranene seg i mellom har det vist seg at det
er en del misnøye med gjeldende uttaks-kriterier for
lagskytning. Veteranutvalget har etter møte den 18.09.2002
kommet med forslag på endringer. Endringene blir ført inn
på terminlisten. Ytterligere info vil bli gitt av
veteranutvalget.

Status: LUKKET

Veteran-
utvalget

Sak F15/2002 Økonomien i samlaget:

John gjennomgikk regnskapet pr.04.10.02 og la frem forslag
til budsjett 2003.

Som kjent så har ikke økonomien i samlaget vært noen
hyggelig lesning. Dette rettet seg noe da vi fikk en uventet
gave fra Willy Enger på kr.10 000,- Vi takker så meget.
Willy ønsket ingen restriksjoner på bruk av pengene.
Pengene vil bli brukt til videre drift av samlaget.

For å rette opp ytterligere vil ikke styret gjøre krav på
styrehonorar på til sammen kr. 9500,- Inntill økonomien blir
vesentlig styrket.

Styret vil komme med følgende forslag til ombudsmøtet:
- Ingen utbetaling til representasjonsskyttere (seniorer).
- Opprette en kontingent på kr 10.- Pr. innrapportert medlem.

Status: LUKKET

Sak F16/2002 Gjennomgang av kurskatalog 2003:

Irene oppfordrer alle lag å komme med forslag til nye kurs.
Når det gjelder kurs i administrasjons programmet, er det
nok vanskelig å få kursholdere fra DFS. Derfor ønskes det
en tilbakemelding fra dem som bruker programmet. Dette
for at erfaringer og nyttige tips kan komme nye frustrerte
brukere til nytte. Forslag og tips meldes til Irene.

Status: LUKKET.

Sak F17/2002 Kommentar til referat formannsmøte 1/2002:

Under formannsmøte 1/2002 ble lagene oppfordret til å
komme med kommentarer eller forslag.

Samlagsstyret har mottatt brev fra Nøtterø skytterlag. Brevet
var vinklet i hovedsak mot Sak:05/2002 Ungdomsskyttere.
Det ble en del diskusjon rundt temaet.

Status: LUKKET
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Sted og dato: Kjerringvik 06.10.02 Signatur: Kim Thore Holtan


