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Møte dato  06.03.2012 Sted Olaus Hansens vei 4 Tid 18:00 – 21.00 
Neste møte  dd.mm.2012 Sted  Tid 18.00 – 21.00 
 
 

Distr. Deltakere  Meldt forfall 
 

Forfall 

 

 
Tom Robert Sletta (TRS) 
Frank Sommerlyst (FS) 
Øivind Johnsen (ref) (ØJ) 
Frank Haugland (FH) 
Roar Bjerke (RB) 
Willy Klette (WK) 
 
Karl Gustav Antonsen 
(avtr. Formann) 
 

Svein Rosseland (SR)  

 

Møtets formål 
Styremøte i Oppegård Skytterlag 
 
Oppfølging av aksjonspunkter 
Siste del av referatet består av en Aksjonsliste. En god prosess forutsetter at alle følger opp sine 
aksjonspunkter ihht aksjonslisten. Dersom et aksjonspunkt ikke kan gjennomføres innenfor avtalt frist, 
er den enkelte ansvarlig for å gi tilbakemelding til møteleder. 

1 Faste poster  

Gjennomgås i møtet. 

A. Postfordeling  

Nøkelen til postboks ble overlevert formann. Posten vil ble fordelt til tilstedeværende 
utvalgsledere.     

B. Gjennomgang av siste styremøtereferat  

Referatet fra styremøte 6/2 - 2012 ble gjennomgått, det var følgende kommentare. 
 
Sak 1 – 12 Rydde og få oversikt i nøkler til Kurud / HV huset Det finnes lister over hvem som 
har nøkler til Kurud og HV huset WK overleverer listene til FS for ”vasking” slik at vi får en 
oversikt over hvem som ikke lenger er aktive men har nøkkel. Disse nøklene vil bli 
tilbakekalt. 
 
Sak 3 – 12 Kurud og feltskiver:Styret overlater til utvalgene å vurdere behov for 
skivemateriell og vil be oppmennene for de enkelte grupper å melde inn behov.  
 
Sak 27/6 OSL kan ta i bruk ”viltmålbanen”, da dette området er godkjent og ferdig regulert. 
Det er muligheter for flere standplasser her. Styret vil vurdere hvordan vi kan realisere en 
løsning her. 
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C. Nytt fra utvalgene 

Styret ønsker at klubbens forskjellige aktiviteter har en oppmann som et kontaktpunkt i styret.  
Oppmannens oppgaver er å følge opp utvalgsgruppenes behov og ønsker og være deres talerør inn 
mot styret. Oppmennene gir en kort status fra sitt utvalg til styret som en del av de faste innslag på 
styremøtet. 
 
Feltskytter oppmann 
Øivind Johnsen følger opp felskyttersaker 
 
Baneskytter oppmann 
Frank Haugland følger opp baneskyttersaker 
 
Miniatyrskytter oppmann 
Svein Rosseland følger opp miniatyrskyttersaker 
 
Skytebane oppmann 
Frank Sommelyst følger opp banesaker 
  

D. Nytt fra Vevmester          

Vevmester: Bredo Diesen er vevmester og følger opp informasjon og nyhetssaker på 
hjemmesiden. Styret ønsker nær kontakt med vevmester og at vi jobber tett sammen mht 
ønsker for design og saker på hjemmesiden.  

E. Saker fra Agenda          

 
01/2012 Konstituering av nytt styre  
Nytt styre er konstituert, oppgaver og verv fordelt. 
 

Navn Rolle Oppgaver 
Tom Robert Sletta  Leder Stevneleder ** 
Svein Rosseland Nestleder Oppm. Miniatyr skyting 
Frank Sommerlyst Kasserer Oppm. Skytebane 
Øivind Johnsen (ref Sekretær Oppm. Feltskyting 
Frank Haugland Styremedlem Oppm. Baneskyting 
Roar Bjerke Styremedlem  
Willy Klette  Oppm. Rekrutt / ungdomsgr. 

** noen formaliteter må avklares før endelig beslutning. 
 
02/2012 Budsjett (og regnskap) for 2012 
Alle bilag skal attesteres av styreleder og innkjøp skal kun foretaes etter godkjenning av 
styret. Unntak er nødvenig rekvisita og forbruksmateriell det er budsjettert for i regnskapet. 
Alle innkjøp skal i den grad det er mulig godkjennes og rapporteres til styret. 
Styret ga sin tilslutning til at de16 billag som er kjørt så lang på årets regnskap ikke behøver 
attest av styrelder.  
 
FS delt ut en oversikt over budsjett for 2012 og en oppstilling med et tenkt eksempel på 
inntekt fra vår feltstevne. 
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Styret vil forberede innspill til neste styremøte på hva vi kan gjøre for å sikre inntekssiden – 
øke aktivitet og  
 
 
03/2012 Forberedelser Vårfelt / feltstevner  
Status: Morten er pt leder for stevnekommiteen 
 
Generelt: Styret må vurdere hvordan vi kan forbedre organisering av stevner og eventuelle 
dugnader i forkant av stevner og arrangementer.  
. 
Feltløype i skogen:  Saken er fremdeles under behandling i Oppegård Kommune (OK). 
Søknad for å benytte feltløype ligger fremdeles til behandling og Ola Skarderud har sendt 
saken videre til Tore Birkeland. Hvis vi skal få tillatelse klar til vårfelt må vi finne ut hvordan vi 
kan få fortgang i behandlingen i OK.  
 
TR vil i nær fremtid bli godkjent nasjonal dommer og blir stevneansvarlig for feltstevnene i 
OSL. 
 
 
04/2012 Kursvirksomhet i OSL  
Kursvirksomhet i OSL regi er dugnadsarbeid og innsats fra kursinstruktører må vurderes på 
lik linje som annen frivillig innsast for klubben. Styret ser at det er problematisk å honorere 
kursinstruktører spesielt og vil vurdere dagens ordning for sikkerhetskurset i regi av OSL. 
Dette vil bli diskutert på neste styremøte som eget punkt. 
 

F. Terminliste for Styret i OSL for 2012 

Endringer på terminlista vil komme som egne punkter. 
 
 

G. Planlegging av stevner / aktiviteter 

Her vil vi holde rede på aktiviteter og stevner.    
 
 

H. Eventuelt  

Startkort 2012 -  Postgang i Akershus kretsstyret fungerer dårlig. Styret vil skrive et brev som 
sendes Akershus krets med kopi til forbundet for å etterlyse startkort for 2012. Styret vurderer 
eventuelt å hente startkort hos kretsen.  
 
Innkjøp av diverse – styret ga sin tilslutning for kjøp av ”Ransom rest” og avtrekksvekt av 
Willy Klette for kr 1000,-  
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Beslutninger 

 Denne listen oppsummerer sentrale Beslutninger tatt på møtet. Beslutninger tatt for mer enn 
6 måneder siden strykes fra listen. 
 
Møte  Nr  Dato Beskrivelse Status / kommentarer 
1-12 01 06.03 Kjøp av RR og avtrekksvekt kr 1000,- WK / styret følger opp 

      
     

 
 

2 Oppfølgingspunkter 

 Aksjonspunkter som ble satt “OK” for to møter siden (eller tidligere), er fjernet fra listen  
 
Styret vil rapportere oppfølgingssaker i hht denne malen. 
 
Statusbetegnelse: Vurderes fortløpende (VF) / Under arbeid (UA) / Avsluttet (A) / Gjennomført (OK) 
Sak Dato Beskrivelse Ansv. Frist Status 

3 / 12 06/03 Feltløype i skogen til vårfelt: Tillatelse fra OK WK 31/03 UA 
# / år dd/mm  nn dd/mm  

# / år dd/mm  nn dd/mm  

# / år dd/mm  nn dd/mm  

 


