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Vestfold Skyttersamlag 
Styremøte I/2009 

Tid (dato, klokkeslett): 07.01.09 kl.18.30 Sted: Føynland 
Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen 
Deltakere: Irene Knudsen Bøe, Steinar Holtan Bøe, Jan Engen, Tore Hansen, Tom Knudsen, 

Berit Sommerstad og Ann Kristin Årskog Vikhagen 
 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 1/2009 Konstituering av styret for 2009: 
Styret i Vestfold skyttersamlag for 2009 ble 
konstituert. 

                                                  Sak: LUKKET

 
 

 

 

 

Sak 2/2009 Oppgaver i samlagsstyret - fordeling 
Det skal etableres funksjonsbeskrivelser med 
tilhørende årskalender for de ulike funksjonene i 
styret. Tom oppdaterer foreliggende liste over 
funksjoner med tilhørende oppgaver med bakgrunn i 
diskusjon under møtet. 

Hvert enkelt styremedlem etablerer perm for egen 
funksjon. 

 

Tom anskaffer permer som kan benyttes. 

                                                  Sak: ÅPEN 

 

Tom 

 

 

 

Alle 

 
Tom 

 

 

Neste møte 

 

 

 

Fastsettes i 
neste møte 

Neste møte 
 

Sak 3/2009 Samlagsstevne 15 m - styrets oppgaver: 
Jan og Tom deltar i protestkomitèen på vegne av 
samlagsstyret. 
                                                            Sak: LUKKET 

 
Jan og 
Tom  

 

18.01.2009 

Sak 4/2009 Samlagsstevne felt - styrets oppgaver: 

Samlaget besørger administrasjon og resultatservice, 
lagene stiller med holdene. Hvert lag tildeles eget 
hold. Tom sender ut informasjon om dette til 
skytterlagene. 

Samlaget anskaffer og nummererer plastkasser for 
hvert enkelt hold, som inneholder nødvendig utstyr 
(sikkerhetsvester, lappesaker, instrukser etc.). 

For å redusere arrangementets varighet, er det 
besluttet å begrense påmeldingsperioden. Påmelding 
foregår på skytterbanen på Eplerød fra kl. 09.00 - 
10.00. Irene og Berit ivaretar påmelding. Berit 

 

Tom 
Jan 
 
 
 
Tom 
 
 
 
Irene og 
Berit 

 

31.01.2009 
 
 
 
08.03.2009 
 
 
 
 
08.03.2009 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 
besørger vekslepenger. 
                                                            Sak: LUKKET 

 

Sak 5/2009 Viken 1 felt - oppgaver og premiering: 

Standardbeger: Samlaget må bestille standardbeger. 
Det må tas kontakt med Brødrene Lohne AS for å 
undersøke hvorvidt det er mulig å returnere evt. 
overskytende beholdning av beger i etterkant av 
stevnet. 

Beholdning av feltfigurer: Jan undersøker beholdning 
av feltfigurer og ajourfører beholdningsoversikten. 

Tilrettelegging for AG3: Evt. AG3-skyttere vil bli 
samlet i egne lag på finfelten. Det vil bli tilrettelagt 
for påmelding av AG3-skyttere i eget lag i 
forbindelse med forhåndspåmeldingen. 

Gavepremier: Det må undersøkes muligheter for 
sponsing til gavepremier fra samlagets leverandører. 
Jan og Tore utarbeider oversikt over aktuelle 
sponsorer og kontakter disse. 

Parkering: Det er begrensede parkeringsmuligheter 
utenfor Fjellhall. Det må etableres rutiner for 
transportbuss (forhindre at denne kjører inn på selve 
parkeringsområdet). 

Lagledere: Skytterlagene må stille med lagledere til 
grovfelten. Hvert skytterlag stiller med en lagleder. 
Tom sender ut informasjon om dette til lagene. 

Det må i tillegg være en funksjon som har ansvar for 
grensesnittet mellom påmeldingen og laglederne, 
herunder at det blir foretatt opprop. Dette bør 
fortrinnsvis ivaretas av en person i påmeldingen. 

Arbeidsmøte: Det vil bli avholdt et ekstra 
arbeidsmøte vedr. Viken 1 felt mandag 9. mars 
(dagen etter samlagsstevnet). Møtet vil bli 
gjennomført i tilknytning til ledermøte i Andebu, 
mellom kl. 18.00 og 19.00. Tom sender ut 
møteinnkalling. 
                                                            Sak: ÅPEN 

 

Tom 
 
 
 
 
Jan 
 

Tom 

 

 

Jan og 
Tore 

 

 

 

 

Tom 

 

 

 

 

Tom 

 

 

15.03.2009 
 
 
 

31.01.2009 
 
31.01.2009 
 
 

15.03.2009 
 
 
 
 
 
 

31.01.2009 

 

 

 

31.01.2009 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 6/2009 Årsplan - dato for styremøter: 
Tom oppdaterer og distribuerer årsplan for 2009. 
Datoer for styremøter i 2009: 

• Styremøte 2 - mandag 27. april hos Ann 
Kristin. 

• Styremøte 3 - tirsdag 7. juli hos Tore. 
• Styremøte 4 - tirsdag 1. september hos Jan. 

  

Sak 7/2009 Årsmeldinger fra lag: 
DFS har rapportert om flere avvik i antall innmeldte 
medlemmer i ulike skytterlag i samlaget. Dette må 
følges opp mot lagene frem mot fristen for 
innsending av samlagets årsmelding 10. januar. 

                                                           Sak: LUKKET 

 

Tom 

 

 

10.01.09 

Sak 8/2009 Ledermøte 1: 
Aktuelle saker for ledermøtet ble gjennomgått. Det 
vil bli sendt ut en egen sakliste i forkant av 
ledermøtet. 

                                                           Sak: LUKKET 

 

Tom 

 

 

09.03.09 

Sak 9/2009 Styrets oppgaver ved lagskytinger - datoer for 
uttak: 
Følgende datoer er fastsatt for uttaksskytinger til 
samlagsskytinger i 2009: 

• Uttak til Viken I - 9. juni   
• Uttak 1 LS - 25. juni 
• Uttak 2 LS - 1. juli 
• Uttak 6 kanten - 15. september 
                                                      Sak: ÅPEN 

 

 

Styret 

 
 
 
Neste møte 

Sak 10/2009 Pokalskyting Vestfold - Telemark: 
Opplegget rundt den årlige Vestfold - Telemark 
skytingen bør gjøres mer attraktivt for skytterne. 
Samlagsstyret jobber for en bedre sosial ramme rundt 
konkurransen.                                                            
     Sak: ÅPEN 

 

Alle 

 

 

Neste møte 

Sak 11/2009 Vestfold Skyttersamlag t-skjorter: 

Samlaget vurderer muligheten for å trykke opp t-
skjorter med egen logo. Jan og Berit undersøker 
priser for dette.                                                           
     Sak: ÅPEN 

 

Jan og 
Berit 

 

 

Neste møte 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 12/2009 Oversikt over styreverv i skytterlagene: 
Det bør innføres praksis for at oversikt over hvem 
som ivaretar ulike styreverv i lagene oversendes ved 
årsskiftet. Tom tar opp saken i forbindelse med neste 
ledermøte. 

Det bør vurderes om samlagets hjemmeside bør 
endres slik at den i større grad samsvarer med 
oppbygningen på Tillitsnett, herunder at det tydelig 
fremkommer hvilke skjemaer/opplysninger som skal 
sendes inn til samlaget i forbindelse med oppstart av 
nytt år. 

                                                           Sak: LUKKET 

 

Tom 

 

 

Tom  
Irene 

 

09.03.09 

 

 

Neste møte 

 

Sak 13/2009 Aviscupfinale - registrering av resultater: 
Det vil bli etablert en egen e-postadresse for mottak 
av resultater i forbindelse med aviscupen.   

                Sak: LUKKET 

 

Tom 

 

 

Neste møte 

Sak 14/2008 Interne arrangementer - Aviscup- og 
Vestfoldcupfinale: 

Det har kommet oppfordringer fra lagene vedr. 
gjennomføring av interne arrangementer i samlaget, 
herunder Aviscupfinale og Vestfoldcupfinale. 
Samlagsstyret utarbeider forslag til nytt opplegg for 
avvikling av slike arrangementer. Vi tar kontakt med 
Andebu skytterlag for å dra nytte av erfaringer fra 
fjorårets 6-kantfinale.  

                                                           Sak: ÅPEN 

 
 
Tom 

 
 
Neste møte 

Sak 15/2009 Referat fra styremøter - distribusjon 
Referater fra styremøter i samlaget vil kun bli 
distribuert til medlemmene av styret. Referatet vil 
være tilgjengelig for skytterlagene via lagsinfo. på 
samlagets hjemmeside.          

                                                  Sak: LUKKET 

 

Berit 

Åge 

Ann 
Kristin 
Tom 

 

Sak 16/2009 Tekstmelding ved endringer og informasjon til 
skyttere/lag 

Det vil bli undersøkt kostnader forbundet med 
oppsett for utsending av tekstmeldinger fra 
samlagsstyret. 

                                                  Sak: ÅPEN 

 
 
Tom 

 
 

Neste møte 

 

Sted og dato: Horten 10.01.09 Signatur: Ann Kristin Å. Vikhagen 
 


