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Vestfold Skyttersamlag 
Styremøte III/2008 

Tid (dato, klokkeslett): 10.07.08   kl.19.00 Sted: Hos Tom Knudsen 
Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Jan Engen  
Deltakere: Tom Knudsen, Berit Sommerstad, Irene Knudsen Bøe, Steinar Holtan Bøe og 

Jan Engen. 
 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 15/2008 Åpne saker fra forrige møte: 
Sak 12/08, Feltterreng Holmestrand. 

Da undertegnede ikke hadde fått snakket med alle 
grunneiere måtte det bli en liten utsettelse, vi prøver 
oss med 15.august  

                                                              Sak: ÅPEN
Sak 13/08, Vestfold- Telemark 

En liten justering på regelverket for Vestfold – 
Telemark, det kom en anmodning fra Telemark om å 
tydeliggjøre rangeringsreglene for denne 
konkurransen, Tom har ordnet dette. 

                                                          Sak: LUKKET 
Sak 14/08 Vintersamling ungdom 

En liten tilleggsopplysning når det gjelder 
vintersamling for ungdommen, syklene som er 
montert i stua på Hvarneshallen kan fjernes før 
vintersamlingen slik at den blir der. Finale 
korrespondanseskyting finner vi en annen arrangør 
til. 

                                 Sak: LUKKET

 

 

Jan, Tom 

 

Sak 16/2008 Samlagsstevne sommer: 
Innbydelse er sendt ut til lagene, det er nettpåmelding 
og vi oppfordrer samtidig Sandar & Sandefjord til å 
drive litt ”oppsøkende virksomhet” for å få med flest 
mulig. All innledende skyting foregår på lørdag. 
Lagskyting og finaler på søndag. På lørdag vil Jan, 
Irene og Steinar vil være tilstede på formiddagen, 
Tom kommer ca. 12.00 og Åge vil være tilstede hele 
tiden. Søndag vil nok alle være tilstede hele tiden. 

                                                 Sak: LUKKET

Alle  
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 17/2008 Uttaksskyting: 
Erfaringer med uttaksskytinger i Vestfold tilsier at vi 
kanskje bør se på dette opplegget. Samlagsstyret bør 
komme med et forslag til hvordan dette med laguttak 
kan gjøres og ta dette opp som sak på ledermøte II 

 
Sak: ÅPEN

 

Alle 

Neste 
styremøte 

Sak 18/2008 IT kontakt i samlaget: 
Sak 16 på skytertinget er at det skal opprettes en IT 
kontakt i hvert samlag. Denne saken blir mest 
sannsynelig godkjent på skyttertinget, da må 
valgkomiteen underrettes slik at dette vi får dette i 
orden til ombudsmøte. 
 

Sak: ÅPEN

 

 

 

Neste 
styremøte 

 

Sted og dato: Fon 17.07.08 Signatur: ]tÇ XÇzxÇ 

 


