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Vestfold Skyttersamlag 
Styremøte IV/2010 

Tid (dato, klokkeslett): 06.09.10 kl.18.30 Sted: Holmestrand 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen 

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

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 27/2010 Referatsaker i styret: 

Sak 21/2010 Oppdatering av materialoversikt for 
samlaget:  
Berit har delt ut oppdatert materialoversikt. Alle i 
styret gjennomgår oversikten og kommenterer feil og 
mangler. Ann Kristin oversender egen liste med 
dokumenter som er oversendt fylkesarkivet.   

                                                  Sak: LUKKET 

Sak 13/2010 Fylkesarkivet:  
Samlagsstyret har mottatt bekreftelse fra 
fylkesarkivet på at de har mottatt det overleverte 
materialet. Avleveringen innebærer at eiendomsretten 
nå er overført til KomMA. Vestfold skyttersamlag har 
anledning til å låne tilbake deler av arkivet etter særskilt 
avtale. Materiale som arkivet vurderer som arkivuverdig 
vil etter avtale bli returnert til Tom.  
                  Sak: LUKKET 

 

 

Alle 

 

 

 
Info. 

 

 

01.10.2010 

Sak 28/2010 Info fra Skyttertinget 2010: 

Tom redegjorde for saker som ble tatt opp på årets 
skytterting. 

                                                  Sak: LUKKET

Info.  

Sak 29/2010 Gjennomgang av premiering i Vestfold: 

Samlaget har byttet leverandør av premier til interne 
mesterskap. Det er uklart om den nye leverandører vil 
videreføre dagens sortiment. Samlaget har derfor kjøpt 
opp restbeholdningen fra leverandøren slik at dagens 
premiering kan videreføres så lenge som mulig.  

Samlagsstyret foreslår å opprette en egen stevnekonto i 
samlagsregnskapet for premiering på samlagsstevner. 
Samlaget vil kreve inn premieinnskuddet for disse 
stevnene og sørge for premieringen uten å sende 
regning til arrangørlagene. Overskuddet fra 
premieoppgjøret vil bli tilbakeført til arrangørlaget. 
                                                            Sak: LUKKET 

Info.  
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 30/2010 Saksliste for ledermøte II med innkomne saker: 

Det har kommet inn en sak fra Sem ang. lagskyting for 
veteraner for samlagsstevne på bane. Innkalling med 
saksliste og innkomne saker til ledermøte II vil bli sendt 
ut til lagene. 

                                                            Sak: LUKKET 

Tom 18.09.2010 

Sak 31/2010 Dugleiksmerkeskyting – frist for rapportering fra lag: 

Frist for rapportering av resultater fra dugleiksmerke-
skyting er endret fra 2010. Årets frist for rapportering 
til DFS er 20. september. Frist for lagene for 
rapportering til samlaget er 10. september. 

                                                            Sak: LUKKET 

Lagene 10.09.2010 

Sak 32/2010 Regnskap og årsmeldinger i forkant av 
ombudsmøtet: 

Det er ytret ønske om at regnskap og årsmeldinger 
for samlaget publiseres i forkant av ombudsmøtet.  
Av erfaring trenger samlagsstyret tiden frem mot 
ombudsmøtet til å utarbeide disse dokumentene, og 
ser det derfor ikke som praktisk mulig å etterkomme 
dette ønsket. Dette er heller ikke vanlig praksis for 
årsmøtene i skytterlagene. Regnskap og årsmeldinger 
vil bli publisert på Lillefix i etterkant av ombuds-
møtet med henvisninger i referatet fra møtet. 

                                                           Sak: LUKKET 

Info.  

Sak 33/2010 Økonomi: 

Berit redegjorde for samlagets økonomiske situasjon. 
Det har ikke skjedd vesentlige endringer i økonomien 
siden forrige styremøte. 

                                                           Sak: LUKKET 

Info.  

Sak 34/2010 Terminliste for 2011: 

Tom utarbeider forslag til terminlist for 2011.  

                                                           Sak: LUKKET 

Tom 02.10.2010 

Sak 35/2010 

 

 

Årsmelding fra lag – strategi: 

Frist for innlevering av årsmelding fra skytterlagene til 
DFS er 1. november. Samlaget arrangerer felles kveld 
for innlevering av årsmeldinger 18. oktober kl. 18.00  
på Sem. Ann Kristin deler ut sjekkliste til lagene med 
oversikt over opplysninger som er nødvendig samt 
nyttige tips for å levere årsmelding til DFS. 

                                                           Sak: LUKKET 

Ann 
Kristin 

02.10.2010 



 
 

            
  Side 3 av 3 

 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 36/2010 Utmerkelser til personer eller lag: 

Følgende personer har gjort seg fortjent til samlagets 
utmerkelser i 2010: 

• 1. plass, V55 bane – Yngvar Vataker 

• 1. plass, V73 felt Willy Enger 

• 3. plass, V73 bane Willy Enger 

• 2. plass, J felt Ruben Nyegaard 

• Lagskyting for veteran – Harald A. Døvle, 
Magne Johnsen, Svein Kinander og  
Yngvar Vataker. 

                                                           Sak: LUKKET 

Tom Ombuds-
møte 

Sak 37/2010 Feltskyting for ungdomsskyttere i Vestfold: 

Rolf utarbeider forslag til opplegg for satsing på 
feltskyting for ungdomsskyttere i Vestfold.  
Saken vil bli tatt opp på ledermøte II. 

                                                           Sak: LUKKET 

Rolf, 
Tom 

Ledermøte 
II 

 

Sted og dato: Horten 06.09.10 Signatur: Ann Kristin Å. Vikhagen 
 


