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Vestfold Skyttersamlag 
Styremøte V/2009 

Tid (dato, klokkeslett): 09.11.09 kl.18.30 Sted: Tjodalyng 
Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Jan Engen /  

Ann Kristin Å. Vikhagen 
Deltakere: Irene Knudsen Bøe, Steinar Holtan Bøe, Jan Engen, Tore Hansen og Tom Knudsen. 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 41/2009 Åpne saker i styret: 

Sak L9/2009 LS 2010 Elverum: 
Saken ble behandlet på ledermøte II og overføres til 
ledermøte I i 2010. 

                                                            Sak: LUKKET 
 
Sak L27/2009 Felles profilering t-skjorter:  
Ken Davidsen lager en prøveskjorte som vises frem på 
ombudsmøtet. Saken overførs til ledermøte I i 2010. 
                                                            Sak: LUKKET 
                                                          
Sak L30/2009 Premiering, pokaler, bidrag:  
Ammunisjonsbidrag for skyttere som deltar på 
lagskytinger økes fra kr 150,- til kr 200,-. Bidrag fra 
samlaget i forbindelse med deltakelse på ØM 
fastsettes fra år til år på bakgrunn av en geografisk 
vurdering. 
 
Samlagsstyret har av økonomiske årsaker besluttet 
at seniorpokalen som gikk ut i år ikke vil bli 
videreført. Av samme årsak vil det heller ikke bli 
satt opp en egen Normapokal. Dersom disse 
pokalene skal settes opp, krever dette at det skaffes 
en bidragsyter som er villig til å bekoste dette. 
 
Premieringen på samlagets stevner skal være i 
henhold til de til en hver tid gjeldende regler i 
Skytterboka, I Vestfold kun gavepremier. 
Premiebordet vil bli satt opp klassevis og skytterne 
kan selv komme fram og velge premie. Det vil da 
samtidig bli opplyst hva premien er for (plass/sum). 
                                                            Sak: LUKKET 
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Ledermøte 
I, 2010 
 
 
 
 

Ledermøte 
I, 2010 
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 26/2009 Økonomi:  
Utestående fordringer mot Holmestrand skytterlag og 
ungdomsutvalget er under behandling. Ved eventuell 
dobbel betaling av utestående beløp fra Holmestrand 
skytterlag, vil overskytende bli refundert. 

Kontoen for fondet er nå i orden.  

Kasserer har sendt inn søknad om feltbidrag over 
Tillitsnett. Vi har foreløpig ikke mottatt noen 
tilbakemelding fra DFS på denne. 

Kasserer har i tillegg søkt DFS om støtte til dekning 
av utgifter i forbindelse med Skytingens dag. Penger 
er mottatt fra DFS. 

                                                            Sak: LUKKET 

Sak 33/2009 / L28/2009 Vestfoldcup: 
Respitregler for i 2010 er endret. 
Programmet for klasse V55 og klasse 2 er endret slik 
at disse klassene skyter sitt normalprogram. 

                                                           Sak: LUKKET  

Sak 42/2009 Regionalt seminar Østlandet 
Den generelle tilbakemeldingen er at dette var et 
meget bra seminar. Representantene som deltok på 
det regionale seminaret har utarbeidet en liste med 
tiltak som skal gjennomføres i løpet av de neste 2 årene:

I: Det skal jobbes aktivt med å øke deltakelsen på 
organisasjonsmedalje-, Nations- og dugleiksmerke-
skytingen. Dette skal blant annet gjøres ved å 
engasjere passive- og tidligere skyttere i lagene. 

II: Det skal jobbes med å forbedre informasjonsflyten 
i skytterlagene, og videreføres/videreutvikle 
informasjonflyten mellom de ulike vervene i 
samlagsstyret. 

                                                            Sak: LUKKET 

 
 

Sak 43/2009 Årsmeldinger – status 
Innkomne årsmeldinger ble gjennomgått. Det var på 
møtetidspunktet fire lag som ikke hadde levert 
årsmelding. Det er i tillegg avdekket diverse mangler 
på innkomne årsmeldinger. Med tanke på den svært 
lave interesse for samlagets tilbud om opplæring i 
dette, burde kvaliteten på de innkomne årsmeldingen 
vært betydelig høyere. Ann Kristin følger opp dette 
videre. 

                                                            Sak: LUKKET 

 

Ann 
Kristin 

 

Løpende 
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 44/2009 Ombudsmøte 
Sakslisten og innkomne saker til ombudsmøtet ble 
gjennomgått, herunder: 

• Forslag fra Veteranutvalget 
• Forslag fra Sem skytterlag 
• Forslag fra Samlagsstyret 
• Utmerkelser  
• Lag jubileum  

Sak: LUKKET

  

Sak 45/2009 

 

 

 

Økonomi 
Da kasserer var forhindret fra å delta på møtet 
grunnet sykdom, blir regnskap og budsjett for 
samlaget arbeidet med i styret frem til ombudsmøte. 

                                                           Sak: ÅPEN           

 

 

 

Berit 
Styret 

 

 

 

6.des 

 

Sted og dato: Horten 18.11.09 Signatur: Ann Kristin Å. Vikhagen 
 


