
 

Vestfold Skyttersamlag 

Styremøte IV/2015 

Tid (dato, klokkeslett): 08.09.2015, kl 18.30-22.00 Sted: Hanevalsvevet 52 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland 

Deltakere: Tom Knudsen, Jan Engen, Christian Henrik Dahl, Line Camilla Næss, 

Anne-Marit Fjeld, Irene Ellefsrød og Linda Herland 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 42/2015 Åpne saker i styret: 
21/2015 Rutiner premiering samlagsstevner:  

Det er utarbeidet en rutine som arrangørlaget skal følge 

når det gjelder premieringen på samlagsstevner. 

Saken tas opp på Ledermøte 2. 

                                                           Sak: Lukket 

 

22/2015 Budsjett Ungdomsutvalget 2016: 

Ungdomsutvalget har satt opp budsjett for 2016. 

Budsjettet viser et overskudd på kr 300. 

                                                           Sak: Lukket 

 

23/2015 E-postvarsling: 
Styremøte 2-2015, sak 23: ”Daniel jobber med e-post 

oppsett i lag, dette er ikke helt ferdig, det blir arbeidet 

videre for å få dette i orden.” 

Det har ikke skjedd noe mer med dette. Saken lukkes. 

                                                           Sak: Lukket 

 

26/2015 Instruktørkurs 1 2015: 

Det er påmeldt 17 deltakere til instruktørkurset, 23.-25. 

oktober. Tom Knudsen, Line Camilla Næss, Irene 

Knudsen Bøe og Steinar Holtan Bøe arrangerer kurset. 

                                                           Sak: Lukket 

  

Sak 43/2015 Politiattest: 

Fra 2015 må den som skal søke om politiattest sende 

med en bekreftelse fra skytterlaget. Alt sendes digitalt 

på attest.politi.no. 

Politiattest skal søkes om årlig (snarest etter årsmøte og 

senest innen utgangen av året). 

Ungdomsutvalget skal kreve attest fra de instruktørene 

som blir satt opp til å hjelpe til på samlinger. 

Ansvar for oppfølging: Utdanningskontakt. 

                                                           Sak: Lukket 

  

    



Sak 44/2015 Ledermøte 2: 
Ledermøte 2 avholdes torsdag 24. september på Sem. 

 

Saker til Ledermøte 2: 

 Sammenslåing av lag/samlag – Sande vurderer 

å komme med et ønske om å bli en del av 

Vestfold skyttersamlag. 

 Lagene bør jobbe for å få med flere skyttere på 

samlagsstevner og skytingen om 

organisasjonsmedaljen. 

 Tingsaker (fra Skyttertinget + Østlandsmøtet) 

 Premiering på samlagsstevner 

 Skyttere som har gått bort 

 Ombudsmøtet 

 Terminliste 

 Dugleiksmerke: Lagene registrer selv på 

mittDFS – dugleiksmerkerapport. Må registres 

hvert år. Samlagsleder bestiller merkene. 

Merkene kommer til det enkelte lag. Regningen 

kommer til samlaget – som fakturerer videre til 

lagene. 

 Økonomi 

 Frister lag/samlag – årsmeldinger 

 Instruktørkurs 

 Stevneavgift 2016 

 Arne Hov premiesamling 

 Samlagets premiesamling + premier fra 

nedlagte Horten skytterlag (Kan Nøtterø fortsatt 

ha samlingen på skytterhuset? Tom sjekker med 

Tor Nystuen (leder Nøtterø).) 

 Web: informasjon til web-redaktør 

 Utmerkelser lag/samlag 

 Forslag til ledermøte fra lag 

 

                                                           Sak: Lukket 

Sak 45/2015 Samlagsstevnet bane: 

Gjennomføring av Samlagsstevne bane gikk veldig 

fint. Tidsplanen holdt godt. 

Litt få deltakere. Forsøke å få med de ungdommene 

som er med på samlinger. 

 

                                                           Sak: Lukket 

  

Sak 46/2015 Stevneavgift 2016: 

Styret foreslår å beholde dagens stevneavgift; 

Kr 130 over 18 år 

Kr 80 under 18 år 

 

                                                           Sak: Lukket 

  

    



Sak 47/2015 6-kant 2015: 

Drammen arrangerte årets 6-kantfinale 22. august. 

 

Vestfold skyttersamlag kom på 3. plass – 18 poeng bak 

vinnerlaget (Telemark). 

 

Med på laget til Vestfold: 

Ragnar Flaatnes, Steinar Holtan Bøe, Daniel Davidsen, 

Irene Knudsen Bøe, Andreas Hustuft Aadne, Tor Jarle 

Nystuen og Bjørn Egil Hansen. 

 

                                                        Sak: Lukket 

Sak 48/2015 Terminliste 2016: 

Ungdomsutvalget sender over datoer for samlinger. 

Tom fletter dette inn i terminlisten som skal legges 

frem på Ledermøte 2. 

 

                                                        Sak: Lukket 

 

 

Tom 

 

 

23.09.15 

Sak 49/2015 Økonomi: 

Irene orienterte om økonomien i samlaget. Regnskapet 

ser ut til å kunne gå i null for 2015. Samlaget vil i 2016 

sponse Ungdomsutvalget med kr 10-15.000. 

 

                                                        Sak: Lukket 

  

Sak 50/2015 Sammenslåing av lag/samlag: 

Sande vurderer å søke om å få bli en del av Vestfold 

skyttersamlag. 

 

                                                        Sak: Lukket 

  

Sak 51/2015 Utmerkelser i samlaget og i lag: 

Dersom skytterlagene har ønsker om utmerkelser må 

man orientere samlaget om dette senest kort tid etter 

Ledermøte 2. 

 

                                                        Sak: Lukket 

  

Sak 52/2015 Dugleiksmerke – registrering og frister: 

Lagene registrer selv resultat og hvilket merke den 

enkelte skytter skal ha (på dfs.no – mittDFS – Vk 

skytterl. – Medlemmer – velg skytter – 

Medaljer/merker). Dette må registres innen 10. 

september hvert år. Samlagsleder bestiller merkene. 

Merkene kommer til det enkelte lag. Regningen 

kommer til samlaget, som fakturerer videre til lagene. 

 

                                                        Sak: Lukket 

 

 

 

 

 

Tom 

 

 

 

 

 

30.10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 53/2015 Samlagets premie-/pokalsamling: 

Samlagets premie-/pokalsamling står i dag på 

skytterhuset til Nøtterø skytterlag. Kan den fortsatt stå 

der? Tom snakker med Tor Nystuen (leder Nøtterø), 

for å bli enige og eventuelt avtale et vederlag. 

 

                                                        Sak: Åpen 

 

Tom 

 

23.09.15 

Sak 54/2015 Verv i samlaget: 

Ikke alle vervene i samlaget fungerer like godt. 

Skal valgkomiteen eller styret ta seg av de vervene som 

skal utnevnes? 

                                                        Sak: Åpen 

  

Sak 55/2015 Forslag til Ledermøte fra Veteranutvalget: 

Lagskyting på samlagsstevne: Det har kommet inn 

ønske om at man skal ha likt program for alle skytterne 

(uansett veteran-klasse). Styret foreslår at man 

beholder reglene slik de er i dag. 

Premiering på 15+10 skudd for veteran: Det er allerede 

slik pr i dag. 

 

                                                        Sak: Lukket 

 

 

Ledermøte 

2 

 

 

24.09.15 

Sted og dato: Styrvoll, 08.09.2015 Signatur: Linda Herland 

 


