
 

Vestfold Skyttersamlag 

Styremøte V/2011 

Tid (dato, klokkeslett): 08.11.2011, kl 18.30-22.00 Sted: Føynlandsvn. 29b 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland 

Deltakere: Tom Knudsen, Jan Engen, Berit Sommerstad, Rolf Bendiksen, Ole Jørgen Solli og 

Linda Herland. 

Ikke tilstede: Tom Håkon Berger 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 40/2011 Åpne saker styret/Materialforvalter: 

 

12/7/2010: Berit forsøker fortsatt å få materiellisten 

komplett. 

                                                  Sak: Åpen 

 

 

Alle 

 

 

 

Omg. 

 

Sak 41/2011 Allmøte 14. november: 

 

Gjennomgang av sakene som vil bli tatt opp på 

allmøtet; 

1/2011: Vestfoldcup: Minst seks lag må melde seg på + 

sende inn liste med navn på skytterne som ønsker å 

delta. 

2/2011: Aviscup: Dersom det ikke er veldig stemning 

for å fortsette med aviscup-finale, ønsker man å gjøre 

om skytingen til et skytebarometer – kun resultater i 

avisa fra stevner, ingen finale. 

3/2011: ØM bane: Samme helg som samlagsstevnet. 

Denne helgen er fra sentralt hold forbeholdt 

samlagsstevner. 

4/2011: ØM felt: Grovfelten ønskes fortsatt som nå. 

Finfelten er ikke aktuell så lenge interessen ikke er der. 

5/2011: Samlagsstevnet bane: Det er litt uenighet i 

forhold til om samlagsstevnet bane skal arrangeres på 

én eller to dager. Nøtterø har sagt at de i 2012 vil 

arrangere det slik det evt blir enighet om på allmøtet. 

6/2011: Vestfold-Telemark: Telemark kommer mest 

sannsynlig til å vinne den nåværende pokalen til odel 

og eie neste år. Styret ønsker da ikke å starte opp igjen 

med noen ny pokal, enn så lenge interessen er såpass 

laber som den er nå. 

 

                                                            Sak: Lukket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 42/2011 Årsmeldinger - status: 

 

  



11 av 14 årsmeldinger har pr 08.11.11 kommet inn. 

 

                                                             Sak: Åpen 

 

Sak 43/2011 Møte i Viken I-kretsen: 

 

6-kanten arrangeres 15. september 2012 i Hallingdal. 

Det er innført desimal-telling for å skille 

stillingsvinnerne. Vandrepokalen må vinnes fem 

ganger for å få den til odel og eie. 

 

Viken I bane arrangert av Sem skl ble evaluert. Det vil 

foreløpig ikke være tillatt med nettpåmelding til Viken 

I bane og felt (tillatt for 15m). 

 

                                                             Sak: Lukket 

 

  

Sak 44/2011 Ombudsmøte 4. desember: 

 

Årets Ombudsmøte vil bli arrangert på Flykaféen 

søndag 4. desember. 

 

Det har kommet inn tre saker fra Nøtterø: 

 Ønske om en klasse V55 Norma (skyttere over 

55 år som skyter vanlig klasse-program) 

 Ønske om å selv kunne velge å skyte i enn 

høyere stilling enn hva skyteprogrammet tilsier 

(f.eks skyte stående fremfor knestående) 

 Ønske om å tillate bruk av adlerauget i alle 

klasser 

 

Det vil bli delt ut diverse utmerkelser på ombudsmøtet. 

To spreke damer fra Sandar&Sandefjord skl har 

allerede fått utdelt takkediplom fra DFS, på lagets 

årsmøte, for deres fantastiske 50 år i kjøkkentjenesten i 

skytterlaget! Ingunn Rosten Larsen og Irene Vataker. 

 

                                                             Sak: Lukket 

 

  

Sak 45/2011 Økonomi: 

 

Berit gikk gjennom foreløpig regnskap for 2011. I 

tillegg la hun frem foreslått budsjett for 2012. 

 

                                                             Sak: Lukket 

 

  

Sak 46/2011 Valg: 

 

Pr i dag er Rolf Bendiksen hovedinstruktør og Emil 

Engen samlagsinstruktør. Disse to kommer til å bytte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sven Idland kommer til å takke ja til fire nye år som 

banekontakt. 

 

Tom Knudsen fortsetter som web-ansvarlig. 

 

Valgkomiteen: Magne Johnsen går ut. Per Olav Næss 

ønsker å gå ut. Styret skal finne medlemmer til 

valgkomiteen. Tom noterte navn på en del personer han 

skal kontakte. 

 

                                                             Sak: Lukket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12.11 

 

Sted og dato: Holmejordet, 25. november 2011 Signatur: Linda Herland 

 


