
 

Vestfold Skyttersamlag 

Styremøte V/2014 

Tid (dato, klokkeslett): 12.11.2014, kl 18.30-20.30 Sted: Hanevalsvevet 52 

Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland 

Deltakere: Tore Hansen, Jan Engen, Berit Sommerstad, Per Olav Næss, Emil Engen, Knut Ove 

Muldsvor, Christian Henrik Dahl, Linda Herland 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

 Gjennomgang av referat fra forrige møte: 

Alle saker fra forrige møte er lukket. 

  

Sak 11/2014 Økonomi: 

Berit gikk gjennom foreløpig regnskap for 2014. Det 

viser et underskudd på kr 69.823,52 og en egenkapital 

på kr 930.812,80. 

Noen har stilt seg undrende til prisen som faktureres 

skytterlagene for ledermøtene; Samlaget vil derfor ta 

dette opp på Ledermøte 1, slik at man kan lage en mal 

for hvordan man skal gjøre dette med tanke på 

bevertning og husleie i forbindelse med ledermøtene. 

                                                            Sak: Lukket 

 

  

Sak 28/2014 Ombudsmøte: 

Tore sender ut en forespørsel til lagene, om det er noen 

de ønsker og minnes med ett minutts stillhet under 

møtet. 

                                                            Sak: Lukket 

 

  

Sak 29/2014 Terminliste: 

Jan gikk gjennom foreløpig terminliste for 2014/15. 

                                                            Sak: Lukket 

 

  

Sak 30/2014 Årsrapport, oppsummering: 

13 av 14 lag hadde sendt inn årsrapporten til fristen 1. 

november. Hof mener at de har sendt inn årsrapporten, 

men den har ikke kommet inn på MittDFS – mulig de 

har sendt den inn slik man gjorde tidligere. Tore tar 

kontakt med dem på nytt for å finne ut av dette. 

 

Ungdomsrapporten skal også sendes inn innen 1. 

november, men denne blir ikke sendt videre til DFS. 

Og slik et er i dag, bruker heller ikke samlaget denne til 

  



noe. Så samlaget vil på Ledermøte 1 åpne for en 

diskusjon mellom lagene om hva man kan bruke denne 

rapporten til, eller om man eventuelt kan la være å 

sende den inn. 

                                                            Sak: Lukket 

 

Sak 31/2014 Larvik, årsmøte 24.11: 

Larvik skytterlag ønsker at noen fra samlaget kommer 

på årsmøtet deres 24. november. Tore og Jan stiller. 

                                                           Sak: Lukket 

 

  

Sak 32/2014 Årsplan 2015: 

Det er lagt ut oppdatert årsplan for 2015 på 

hjemmesiden til samlaget. 

                                                           Sak: Lukket 

 

  

Sak 33/2014 Valg: 

Valgkomiteen mangler pr i dag leder (evt. nestleder) og 

kasserer. 

                                                            Sak: Lukket 

 

  

 Eventuelt: 
Jan har deltatt på Regionalt seminar for Østlandet 

landsdel 8.-9. november: 

Nye regler er blant annet: 

- Aspirant har ingen øvre aldersgrense 

- Sluttstykket skal være i bakre stilling eller ute 

når man forlater standplass 

- Krav om innskytingshold på samlagsstevne + 

Viken felt 

- Adlerauget blir tillatt for alle 

 

Det vil bli arrangert et prøvestevne med elektronisk 

anvisning i felt på Lesja før Landsskytterstevnet. Felten 

under Landsskytterstevnet vil også bli arrangert med 

elektronisk anvisning. 

Veldig viktig at lagene registrerer antall betalende 

medlemmer under 26 år. 

Seminar for nye tillitsvalgte og Regionalt seminar skal 

fra og med neste år holdes i starten av året. 

 

 

  

    

    

Sted og dato: Steinsholt, 12.11.2014 Signatur: Linda Herland 

 


