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Vestfold Skyttersamlag 
Styremøte III/2010 

Tid (dato, klokkeslett): 06.07.10 kl.18.30 Sted: Horten 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen 

Deltakere: Rolf Bendiksen, Jan Engen, Tom Knudsen, Berit Sommerstad og  
Ann Kristin Å. Vikhagen. 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 21/2010 Åpne saker i styret: 

Sak 12/7/2010 Oppdatering av materialoversikt for 
samlaget:  
Berit oppdaterer og oversender gjeldende utgave av 
materialoversikten til Ann Kristin. Ann Kristin 
oppdaterer oversikten med bakgrunn i endringer i 
forbindelse med rydding i samlagets arkiv.  

                                                  Sak: LUKKET 

Sak 12/L07/2010 Samtrening i Vestfold:  
Dersom det er interesse blant lagene for en Vestfold-
cup på 15 meter, oppfordrer samlagsstyret lagene til å 
foreslå opplegg for og igangsette dette. Samlaget 
oppfordrer for øvrig lagene til å utveksle informasjon 
om og evt. koordinere felles treningskvelder for 
skytterne. 

                                                  Sak: LUKKET 

Sak 13/2010 Fylkesarkivet:  
Samlagsstyret har gjennomgått samlagets protokoller 
og dokumentasjon. Antatt arkivverdig dokumentasjon vil 
bli sendt videre til Fylkesarkivet. Øvrig dokumentasjon 
oppbevares på skytterhuset til Sandar og Sandefjord 
skytterlag. 
                  Sak: LUKKET 

 

Berit, 
Ann K. 

 

01.09.2010 
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 22/2010 Tingsaker 2010: 

Sakene til skyttertinget 2010 ble gjennomgått. 
Samlagsstyrets kommentarer til enkeltsaker er gjengitt 
under: 
 
Behandling av skyttere under 55 år som benytter 
betablokkere: 
Samlagsstyrets innstilling til er at skyttere under 55 år 
som må bruke betablokkere bør utelukkes. 
 
Årsregnskap for 2009: 
Samlagsstyret noterer at utgiftene til driften av NST 
er uforholdsmessig høye. Her er det rom for 
forbedringer, blant annet ved at resultatservice tas ut 
av bladet og i stedet gjøres tilgjengelig på DFS sine 
nettsider. 
 
Samlagsstyret noterer i tillegg at det har vært en 
betydelig økning i DFS sine allerede betydelige 
inntekter på salg av våpen og ammunisjon (brutto 
overskudd på ca. 15 %). Samtidig legges det opp til 
en nedskjæring på premiering i forbindelse med LS. 
 
Mesterskapsomgang for klasse 1 og 2: 
Samlagsstyrets innstilling er at dagens regelverk står 
uendret, men at skyttere i klasse 1 og 2 som ønsker å 
skyte omgang kan skyte dette som trening og at poeng-
summen på denne serien ikke teller på sluttresultatet. 
 

                                                  Sak: LUKKET

  

Sak 23/2010 Møte i Østlandskretsen: 

Det ble avholdt et møte i Østlandskretsen 14. juni 2010. 
Referatet fra møtet ble gjennomgått.  
                                                            Sak: LUKKET 

  

Sak 24/2010 Samlagsskyting LS 2010 – arbeidsfordeling i styret: 

Rolf følger opp laget under samlagsskyting for kl. 3-5 
tirsdag 3. august kl. 17.00. 
 
Jan følger opp veteranlaget onsdag 4. august kl. 17.00. 
 
Tore følger opp ungdomslaget fredag 6. august  
kl. 09.00. 
                                                            Sak: LUKKET 

 

Rolf 

 

Jan 

Tore 
 

 

03.08.2010 

 

04.08.2010 

06.08.2010 

 



 
 

            
  Side 3 av 3 

 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 25/2010 Økonomi: 

Det har skjedd få endringer på økonomisiden side 
forrige styremøte. Samlaget har mottatt 26 955 kr fra 
ungdomsutvalget i forbindelse med avviklingen av 
kassererfunksjonen i ungdomsutvalget. Samlaget har i 
tillegg mottatt 4700 kr i kontanter fra ungdomsutvalget 
i forbindelse med internstevne, pinseleir etc. 
Statstilskudd til samlaget på 46 301 kr er for øvrig 
overført fra DFS. 

                                                            Sak: LUKKET 

  

Sak 26/2010 Samlagsstevne bane – tidsplan avvikling: 

Forslag til tidsplan for samlagsstevne bane er mottatt 
fra Andebu. Samlagsstyret foreslår å legge inn ekstra 
tid til evt. omskyting om pokaler før oppstart av 
lagskyting på søndag. 

                                                           Sak: LUKKET 

  

 

Sted og dato: Horten 06.07.10 Signatur: Ann Kristin Å. Vikhagen 
 


