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Styremøte Styremøte Styremøte Styremøte VVVV/20/20/20/2011110000 
Tid (dato, klokkeslett): 08.11.10 kl.18.30 Sted: Fon 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen 

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

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 38/2010 Åpne saker i styret: 

Det er ingen åpne saker. 

Info.  

Sak 39/2010 Landslotteriet 2011: 
Landslotteriet arrangeres på nytt neste år. Det er mulig 
for lagene å tjene et betydelig pengebeløp på salg av 
skrapelodd. Provisjonen på loddsalget øker med antall 
solgte lodd. Det vil bli informert om dette på ombuds-
møtet. 

                                                  Sak: LUKKET  

Tom 05.12.2010 

Sak 40/2010 Årsmeldinger - status: 
11 lag har p.t. levert godkjent årsmelding for 2010.  
Ann Kristin og Tom følger opp dette videre. 

                                                            Sak: LUKKET  

Tom,  
Ann K. 

Løpende 

Sak 41/2010 Møte i Viken 1-kretsen: 
Deltakelsen på årets Viken 1-møte var relativt dårlig. 
Kun 6 personer deltok hvorav 2 av disse representerte 
Vestfold skyttersamlag. Hovedtemaet for møtet var 
gjennomgang og diskusjon av neste års terminliste. 
Det ble besluttet at det kun avholdes et møte i kretsen 
per år fra og med neste år. Dette møtet vil bli avholdt på 
høsten i forbindelse med fastsetting av terminliste for 
ny sesong. 

                                                            Sak: LUKKET  

Info.  
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 42/2010 Ombudsmøte: 
Sakslisten for årets ombudsmøte ble gjennomgått.  
Det har kommet inn forslag til sak fra Veteranutvalget 
vedrørende endring av regler for samlagsskyting på LS, 
landsdelsstevne og samlagsstevne. Det har i tillegg 
kommet et forslag fra Nøtterø skytterlag om ny frivillig 
klasse fra 55 år.  

Løten skytterlag har fremmet forslag om endrede regler 
for skyttere i klasse 1. Denne saken vil bli behandlet på 
ombudsmøtet. 

DFS har sendt ut en høringssak vedr. innføring av 
kaliber 5,56. Saken vil bli behandlet på ombudsmøtet. 

Fra 1. juli 2010 kreves det FG-godkjent våpenskap 
fra første våpen. Fra 2010 kreves det også politiattest 
for personer som driver ungdomsarbeid. Det vil bli 
informert om dette på ombudsmøte. 

Innkalling med saksliste og innkomne saker til ombuds-
møte vil bli sendt ut til lagene. 
                                                            Sak: LUKKET  

Tom 20.11.2010 

Sak 43/2010 Økonomi – regnskap / budsjett 2011: 
Berit gjennomgikk oversikt over mottatte fakturaer 
for premier og medaljer som er anskaffet av samlaget 
i 2010. 

Berit gjennomgikk i tillegg mottatt underlag for 
regnskapet for ungdomsgruppen i samlaget. Det 
mangler fremdeles noen kontoutskrifter for 
ungdomsgruppas konto samt et restbeløp på kr. 450,-. 
Berit følger opp dette. 

Forslag til budsjett for 2011 ble gjennomgått og 
diskutert. Berit oppdaterer budsjettet og sender ut 
dette til kommentar. 

Tore utarbeider forslag til budsjett for 
ungdomsgruppen for 2011. 

                                                            Sak: LUKKET  

Berit, 
Tore 

05.12.2010 

Sak 44/2010 Valg: 
Det har vært vanskelig å få kontakt med valgkomitèen. 
Valgkomitèen har hatt problemer med å finne 
kandidater til alle funksjonene som er på valg 
inneværende år. Dersom kandidater ikke er på plass 
før ombudsmøte, kan det være nødvendig med et 
ekstraordinært ombudsmøte over nyttår. 

                                                           Sak: LUKKET  

Info.  
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 45/2010 Eventuelt: 
Samlagsstyret ønsker å fremme forslag til DFS om å 
innføre krav om forhåndsbetaling i forbindelse med 
påmelding til stevner på nettet. Bakgrunnen for 
forslaget er erfaring med at det er stort frafall i antall 
fremmøtte i forhold til antall forhåndspåmeldte 
skyttere til stevner. Saken vil bli tatt opp på 
ledermøte I i 2011. 

                                                           Sak: LUKKET  

Tom Ledermøte I, 
2011 
 

 

Sted og dato: Horten 08.11.10 Signatur: Ann Kristin Å. Vikhagen 

 


