
 
 

            
  Side 1 av 3 

 
 

 

 

Vestfold Skyttersamlag 
Styremøte II/2010 

Tid (dato, klokkeslett): 04.05.10 kl.18.30 Sted: Føynland 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Jan Engen,  
Ann Kristin Å. Vikhagen 

Deltakere: Rolf Bendiksen, Jan Engen, Tore Hansen, Tom Knudsen, Fredrik Orerød og  
Berit Sommerstad. 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 12/2010 Åpne saker i styret: 

Sak 1/2010 Konstituering av styret for 2010 – 
utnevning av ungdomsleder:  
Styret i Vestfold skyttersamlag for 2010 ble 
konstituert. Tore Hansen fungerer som ungdomsleder 
i 2010. 

                                                  Sak: LUKKET 

Sak 7/2010 Årsmeldinger fra lag - status:  
På grunn av gjentatte utfordringer de sisten årene 
med å få levert godkjente årsmeldinger fra 
skytterlagene innen fristen fra DFS, har samlagsstyret 
besluttet å fastsette en dato for felles innlevering av 
årsmeldinger i 2010. Alle skytterlag må stille på dette 
møtet. 

                                                  Sak: LUKKET 

Sak 7/2010 Oppdatering av materialoversikt for 
samlaget:  
Materialoversikten fra samlaget må oppdateres. Berit 
sender ut en felles oversikt som verifiseres og evt. 
suppleres av de som har utstyr som tilhører samlaget. 

                                                  Sak: ÅPEN 

Sak L07/2010 Samtrening i Vestfold:  
Skyttere i samlaget har mulighet til å delta på 
treningskvelder i andre lag. Dersom det er ønskelig 
med en karusell i samlaget, må skytterlagene ta 
initiativ til dette selv. Samlagsstyret er positive til at 
det blir satt i gang en Vestfoldcup på 15 meter. Det 
utarbeides et forslag til gjennomføring av dette. 

                                                  Sak: ÅPEN 
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 13/2010 Fylkesarkivet: 

Samlagets protokoller og dokumentasjon oppbevares 
p.t. i Sandefjord. Det er ønskelig at arkivverdig 
dokumentasjonen flyttes til Fylkesarkivet. 
Samlagsstyret må foreta en gjennomgang av 
dokumentasjonen før videresending til Fylkesarkivet. 

                                                  Sak: ÅPEN 

Styret 3 juli 

S&S bane 

Sak 14/2010 Vestfold – Telemark 2010: 

Det var dessverre stort frafall blant de antatt beste 
skytterne i forbindelse med lagskytingen mellom 
Vestfold og Telemark. Syv av skytterne kunne av 
ulike årsaker ikke stille på lagskytingen. Dette vil bli 
tatt opp igjen til diskusjon til høsten, etter at årets 
lagskytinger er avviklet. 
                                                            Sak: ÅPEN 

Styret Evaluerings 
møte til 
høsten 

Sak 15/2010 LS 2010 Elverum: 

Vestfold skyttersamlag har reservert Løiten skole 
under årets LS. Oppslutningen har dessverre vært noe 
dårlig, noe som kan tyde på manglende samhold i 
samlaget. Samlagsstyret og skytterlagene bør jobbe 
for å bedre dette. 
                                                            Sak: LUKKET 

  

Sak 16/2010 Skytingens dag: 

Det vil ikke være fellesannonsering av skytingens 
dag. Skytterlag som arrangerer dette må registrere seg 
via DFS. Informasjon om dette er tilgjengelig på 
hovedsiden til DFS. 

                                                            Sak: LUKKET 

  

Sak 17/2010 Økonomi: 

Berit redegjorde for den økonomiske situasjonen i 
samlaget. Situasjonen er p.t. god. Ungdomsutvalgets 
kasse er nå tatt inn i hovedregnskapet, og 
kassererfunksjonen i ungdomsutvalget har falt bort. 

                                                           Sak: LUKKET 

  

Sak 18/2010 Informasjonskveld: 

Den foreslåtte informasjonskvelden viser seg å være 
av liten interesse for lagene. Samlaget tar opp igjen 
dette temaet neste år. 

                                                           Sak: LUKKET 
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 19/2010 Tilskudd til Østlandsmesterskap i felt 2010: 

Tilskudd til deltakelse på årets Østlandsmesterskap i 
felt ble diskutert. Samlagsstyret utbetaler tilskudd til 
de som kjørte bil til arrangementet. 

                                                           Sak: LUKKET 

  

Sak 20/2010 Vestfold skyttersamlag t-skjorter: 

På grunn av manglende interesse for felles t-skjorter 
med samlagets logo, er det besluttet å ikke trykke opp 
slike for salg. 

                                                           Sak: LUKKET 

  

 

Sted og dato: Horten 01.06.10 Signatur: Ann Kristin Å. Vikhagen 
 


