
Vestfold Skyttersamlag
Formannsmøte II/2003

Tid (dato, klokkeslett): 03-04.10.02 kl 1800 Sted: Gavelstad Hotell
Ordstyrer: Jan Engen Referent: Kim Thore Holtan

Deltakere: Jan Engen (nestform/ungdomsleder.) John Berg(kass), Kim Thore Holtan(sekr), Tom
Knudsen(samlags instruktør/styremedlem), Irene Ellefsrød (utdanningskontakt/
styremedlem) Sven Idland (banekontakt)

Berit Sommerstad (Andebu), Carl Morten Levy (Hedrum), Olav Aakerholt (Hof),
Magne Johnsen (Holmestrand og omegn), Kjell Jakobsen (Horten og Borre), Glenn
Pettersen (Nøtterø), Jakob Johannessen(Sandar og Sandefjord), Robert Gjølberg
(Sem), Knut Ove Muldsvor (Slagen), Bjørn Flaatten (Styrvoll), Per Holt (Hvarnes),
Sigmund Mykland (Våle) Per Andresen (Larvik), Kurt Martinsen/ Tom Einar Hovet
(Høyjord & Ramnes)

Ikke møtt: Tjølling

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

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

Sak F10/2003 Åpne saker fra Formannsmøte I/2003:

F02/2003: Vestfold skyttersamlag på ”nett”

Arbeidet med Vestfold skyttersamlags hjemmeside vil bli
startet opp. Tom Knudsen vil komme med skjemaer som
dere må fylle ut og returnere så fort neste sesongs
kontaktpersoner er bestemt.

Status: LUKKET

F09/2003: Camping LS 2003 Oppdal.

Status: LUKKET

Alle lag

Tom
Knudsen

Sak F11/2003 Erfaringer med Vestfold-cupen og avis-cup:

Vestfold-cup blir som den er, men respitten blir justert.

Det var også ønskelig med mer ” trøkk” under finale
skytingen.

Tom
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Avis-cupen:

Org.med og aviscupfinale blir slått i sammen. Org.med blir
innledende skyting for avis-cup senior.

Alle må bli flinkere til og innrapportere resultater.
Det ser jo ikke veldig bra ut for skytesporten i Vestfold når
det i avisa står kun få navn med få skutte stevner, men like
fult skryter vi av at vi er så store og så mange.

Status: LUKKET

ALLE/

Tom
Knudsen

Sak F12/2003 Erfaringer med uttak til lagskytinger i samlaget:

Uttakskyting blir som det har vært i prøveåret, med unntak
av Vestfold / Numedal. Her blir det ikke uttakskyting.

Det ble også en del diskusjon rundt antall skyttere på V/N,
men her ble det bestemt at det skal fortsatt være 20 skyttere
pr. lag

Status: LUKKET

UK

Sak F13/2003 Terminliste for 2004:

Terminlista ble gjennomgått, diskutert og justert. Terminlista
blir distribuert etter Viken-møte.

Status: LUKKET

Tom
Knudsen

Sak F14/2003 Strømlinjet kommunikasjon:

Samlagstyret sliter fortsatt med og få tilbakemeldinger til
gitte frister. For at samlagstyret skal være sikker på at dere
mottar den informasjonen vi sender dere pr. mail, ønsker vi
at dere sender en bekreftelse når dere har fått post.

Status: LUKKET

Alle

Sak F15/2003 Samlagstevne i felt:

Jan Engen presenterte en mal for gjennomføring av
samlagets feltstevne. Malen ble gjennomgått, diskutert og
justert. Malen er ment som hjelp til arrangerende lag. Jan
sender ut malen.

Instruks for samlagets feltutvalg ble også gjennomgått.

Status: LUKKET

Jan
Engen
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Sak F16/2003 Samlagets økonomi. Kontingent:

Status-rapport v/ John Berg. Det ser ut til at økonomien
stemmer greit i forhold til budsjett.

Kontingent:

Kassereren vil at samtlige lag har med liste over betalende
medlemmer til ombudsmøte.

Kassereren minner også om søknad om ammo-subsidier til
rek./junior

Status: LUKKET

ALLE
LAG

Sak F17/2003 Hva rører seg i Vestfold sett fra banekontaktens side.

Sven Idland orienterte om status på samtlige baner i
Vestfold.

Status: LUKKET

Sak F18/2003 Gavepremier til samlagstevner:

Etter en del diskusjon ble det bestemt at det skal fremmes
forslag til ombudsmøte om at hvert lag skal bidra med 150
kr. i gavepremie pr. samlagskyting.
John Berg utformer forslaget.

Status: LUKKET

John
Berg

Sak F19/2003 Camping LS 04 Sandnes:

Det vil også til neste år bli leid en skole/idrettsplass som
Vestfold-skyttere får tilbud om å campe på.
Dette kommer Jan Engen med mer informasjon om senere .

Status: LUKKET

Jan
Engen

Sak F19/2003 Tidsfrister:

Samlagstyret vil nok en gang minne om viktigheten med å
overholde gitte frister. 10 dager etter fristen for
dugleiksmerke-innmeldingen var det kun 6 lag som hadde
svart. Dette blir jo litt for dumt….

Status: LUKKET

ALLE
LAG

Sted og dato: Kjerringvik 12.10.03 Signatur: Kim Thore Holtan


