
 

Vestfold Skyttersamlag 

Styremøte II/2014 

Tid (dato, klokkeslett): 22.04.2014, kl 18.30-21.00 Sted: Kodalveien 1156 

Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland 

Deltakere: Tore Hansen, Jan Engen, Berit Sommerstad, Emil Engen, Knut Ove Muldsvor, 

Christian Henrik Dahl og Linda Herland 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

 Åpne saker i styret: 

26/2013: Samlagsstevnet felt, oppsummering: 

Gjennomføringen av stevnet fungerte bra. Mulig at 

man burde forsøke å unngå dobbelthold. Skytterne må 

bli flinkere til å være klar når en skal inn og skyte 

Stang/felthurtig. Det må sendes inn rapport til DFS om 

at det er gjennomført samlagsstevne i felt (Tore). 

Oppsummeringen kommer som en egen sak på 

Ledermøte 2, slik at alle lagene får denne 

tilbakemeldingen. 

                                                            Sak: Lukket 

 

02/2014: Viken 1 felt, Styrvoll skytterlag, 

oppsummering: 

For samlaget viser regnskapet et underskudd på ca kr 

8.000 for Viken 1-stevnet. 

Tore søker om tilskudd til landsdelskretsstevne felt 

(felt + Stang/felthurtig) samt tilskudd til opplæring i 

forbindelse med Viken 1-stevnet. 

Samlaget og Styrvoll skl vil komme med en 

oppsummering av Viken 1 felt på Ledermøte 2. 

                                                            Sak: Lukket 

 

07/2014: Premier og medaljer: 

Premielageret var nesten tomt, men har nå blitt fylt opp 

betraktelig. Det har også blitt kjøpt inn tre 

vandrepokaler som erstatning for de som gikk ut i fjor. 

Samt medaljer til tre samlagsstevner i 2014, og 

medaljer til Vestfold Cup for to år. 

                                                            Sak: Lukket 
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Sak 09/2014 Vestfold Cup, bane: 
Det har kommet ønsker om å starte en Vestfold Cup på 

bane. Det er mye som skjer på våren/forsommeren, 

  



både med åpne stevner, internstevner for ungdom og 

veteransamlinger. Så samlaget tenker at man ikke 

starter noen Vestfold Cup bane nå i år, men tar det opp 

til diskusjon på Ledermøte 2. 

                                                            Sak: Lukket 

 

Sak 10/2014 Våpensikkerhet, rutiner i lag: 

Det er viktig at lagene har gode rutiner på utlån av 

våpen. Pass på at man fører protokoll over utlån og 

bruker utlånssedler. Meget viktig med godkjent 

oppbevaring av våpen på skytterhus. Husk at 

politiattestene må fornyes med jevne mellomrom. 

Saken tas opp på Ledermøte 2. 

                                                            Sak: Lukket 

 

  

Sak 11/2014 Økonomi: 

Det har gått veldig mye penger ut til premier/medaljer 

til samlagsstevner, Vestfold Cup og Viken 1 felt. Det er 

også kjøpt inn tre nye vandrepokaler. 

Kan man søke om momsrefusjon? Tore oversender e-

mail til Berit angående dette. Fristen for å sende inn 

søknad om momsrefusjon for driftsåret 2013 er 

31.05.2014. 

                                                            Sak: Lukket 
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Berit 

 

Sak 12/2014 IT-løsninger DFS: 

Det lønner seg å legge inn ”Regelbasert videresending” 

i e-postprogrammet til DFS for å redusere mengden 

spam. 

Når det gjelder den nye løsningen fra DFS for 

hjemmeside, fungerer ikke denne godt nok. Det åpnes 

derfor nå for å gå tilbake til den gamle løsningen. 

                                                            Sak: Lukket 

 

  

Sak 13/2014 Eventuelt: 

Solli-rapporten ligger på hjemmesiden til DFS. Den 

foreslår bl.a. at man endrer DFSs formålsparagraf. 

 

Holmestrand & omegn ønsker å flytte internstevnet fra 

onsdag 14. mai til torsdag 15. mai. 

 

Andebu og Sandar&Sandefjord flytter stevnene fra 6.-

7. september til 5.-6. juli. 

 

Ungdomsstevnet i Numedal er flyttet til 6.-7. 

september. 

 

Emil tar opp med ungdomsutvalget hvilke stevner som 

skal telle i forhold til kåringen av Årets Skytter, og gir 

deretter beskjed til Jan slik at han får oppdatert lista på 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil og 

Jan 

 

 



hjemmesiden til Vestfold. 

 

Det er opprettet en Dropbox i samlaget. Der vil diverse 

dokumenter og informasjon bli lagret. Jan sender ut 

link, slik at medlemmene i samlagsstyret får tilgang til 

denne. 

                                                            Sak: Lukket 

 

 

 

Jan 

    

    

    

Sted og dato: Andebu, 22.04.2014 Signatur: Linda Herland 

 


