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Møte dato  13.08.2012 Sted Kurud  Tid 18.00 – 21.00 
Neste møte  ?? Sted Kurud Tid 18.00 – 21.00 
 
 

Distr. Deltakere  Meldt forfall 
 

Forfall 

 

 
Tom Robert Sletta (TRS) 
Franck Sommerlyst (FS) 
Øivind Johnsen (ref) (ØJ) 
Frank Haugland (FH) 
Svein Rosseland (SR) 
Roar Bjerke (RB) 
Willy Klette (WK) 
 

  

 

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  

Det var ingen post til fordeling  

B. Gjennomgang av siste styremøtereferat  

Referatet fra styremøte 3 – 2012 ble gjennomgått, referat ble godkjent uten kommentare. 

C. Nytt fra styret og utvalgene 

 
Generelt  
- Medlemmer status – pr dato256 medlemmer, 11 utmeldinger og 29 nye innmeldte.  
- Sikkerhetskurs status – pr dato 11 på listen, nytt kurs planlegges i september. 
- Økonomi status – ligger 8k over på baneleie og 14k under på medlemskontingenten. FS 
sender purring og regner med at de resterende utestående beløp for medlemskontingent 
kommer inn i løpet av året. Budsjettmessig ligger vi godt ann, men vi har utestående 
regninger til kretsen, strøm HV huset og forsikring som vil føre oss i ballanse med 
budsjetterte utgifter. 
. 
Feltskytter oppmann 
ØJ – jobbe med å få til en skyteleder ordning og vakt som åpner banen kl 1800. Willy sender 
over liste med hvem som har nøkkel til banen. De som har nøkkel må påregne vakter på 
banen. 
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Baneskytter oppmann 
FH – ingen kommentarer 
 
Miniatyrskytter oppmann 
SR – Skiver til miniatyr er vanskelig å oppdrive, men SR vil høre med XXL om de har skiver 
for luftgevær. 
 
Skytebane oppmann 
FS – ingen kommentarer 

D. Nytt fra Vevmester          

Vevmester: Bredo Diesen (BD) var ikke tilsted. 

E. Saker fra Agenda          

 
06/2012 Dugnad på banen          
Styret var enige om at det var på sin plass å gjennomføre en generell rydding banen. Det ble 
diskutert om eksisterende kontainer er hensiktsmessig eller om du skal vurderes å anskaffe 
en ny for oppbevaring av felt skyttermateriell.  
 
Det ble foreslått av vi setter opp tirsdag 11/9 og torsdag 13/9 for dugnad før høstfelten. 
 
07/2012 Forberedelser Høstfelt         
Organisering: 8 manns lag (bruker dagens rammer med 4 blinker pr ramme), stevnet starter 
kl 10 og er ikke tidsbegrenset til 1600 (dette er innmeldt til Oppegård Kommune). 
 
TRS henger opp lister og sender nye påminnelser for å få med flere funksjonærer. 
 
Det bør gjennomføres en befaring i området for å karlegge endelig omfang av veggetasjon 
og terreng tilpasning før dugnaden. Ankomst sti øst for standplassene må ryddes og 
tilrettelegges. 
 
08/2012 PPC Bane på Kurud         
Styret diskuterte og var ute på en befaring for å vurdere muligheten for å opparbeide en 
forlengelse og tilpassning til PPC bane med platting og stativer for søyler. 
Styret stiller seg positiv og bevilger 15000,- til å opparbeide en inntil 2 meter utvidelse på 
eksisterende standplass. ØJ ser på detaljer og utarbeider et forslag. 
 
Styret valgte å utsette beslutning om å vurdere NM PPC 2013 og eventuelt EM PPC 2014 
arrangement til senere. 
 
09/2012 Stevneplaner for 2013         
Styret er forent om at OSL skal arrangere 4 - 6 approberte stevner som avtalt med Oppegård 
Kommune. Styret stiller seg positivt til at TRS tar opp med OK om fripistolstevnene, som 
skytes med kal 22, kan unntaes fra denne begrensningen da støyen er neglisjerbar.  
 
Foreløpig er fordelingen slik: 
- Feltstevne (2 stk) ”Vår og høst felt”  
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- Fripistol stevne (2 stk) 
- Hurtig pistol stevne (1 stk) 
- PPC 1500 stevne (1 stk) 
     
Styret disluterte om dato for ”Vårfelten” 2013 skal flyttes noe frem, og tilpasses stevner i 
Mysen og andre nærliggende klubber. Vårfelten i år falt sammen med opptil flere stevner i 
nærliggende klubber. TRS ser på stevndatoer.                         

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.    
 
Det settes opp et sikkerhetskurs i løpet av september, FS, TRS og ØJ bestemmer nærmere 
datoer for kurskvelder. 
 
Høstfelten går som planlagt 15 og 16 September. Dugnad avvikles i uken før stevnehelgen. 
 

H. Eventuelt  

 
Forslag fra W.Klette: 
  
H1 I løpet av året kjøpes det inn n elektroniske skiver for montering på HV-huset for skyting 
med 10 m luftrifle og 10 m luftpistol.  
 
Beslutning: Forslaget fikk ikke støtte fra styret   
 
H2 Det kjøpes inn firkantrør, flatjern og elektroder for bygging av venstre seksjonen på 50 m 
fripistolbanen til oppheng av stålrammene til halvmeter skivene.  
 
Beslutning: Styret bevilger 4000,- til materialinnkjøp 
 

I. Beslutninger 

 Denne listen oppsummerer sentrale Beslutninger tatt på møtet. Beslutninger tatt for mer enn 
6 måneder siden strykes fra listen. 
 
Møte  Sak #  Dato Beskrivelse Status / kommentarer 

1-12 01 06.03 Kjøp av RR og avtrekksvekt kr 1000,- WK / styret følger opp 

2-12 01 14.03 

OSL anskaffer kursmaterialet fra NSF og avholder 
sikkerhetskursene fast to ganger i året, med oppsjon 
om en tredje gang.  Inntekten fra kurset tilbakeføreres 
i sin helhet til klubben. Styret  finner erfarne skyttere 
og kursinstruktører som er villig til å holde kurset. 

OK 
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2-12 02 14.03 
Fordelingsnøkkel for refusjon av startavgift skal skal gi 
3 poeng for NM-start og 1 poeng for approberte 
stevner. 

Styret følger opp 

2-12 03 14.03 
Fordelingsnøkkel for refusjon av startavgift ved 
lagdeltagelse skal gi 1 poeng ekstra i tillegg til poeng 
for ordinær start. 

Styret følger opp 

4-12 07 13.08 
Det kjøres 8 manns lag (bruker dagens rammer med 4 
blinker pr ramme) på Høstfelten 

TRS / ØJ følger opp 

4-12 08 13.08 
Styret bevilger inntil kr 15000,- til opparbeiding av en 
utvidelse av dagens standplass fundament tilpasset 
PPC skyting.  

ØJ følger opp 

4-12 H2 13.08 
Styret bevilger 4000,- til kinnkjøp av firkantrør for 
bygging av skiver til fripistol 

WK/FH følger opp 

 
 

J. 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/MJ 31.03 ok 

4 / 12 14/03 Kurs virksomhet i OSL regi TRS/ØJ 01.05 ok 

6 / 12 13/08 Vaktordning på 50 m banen tirsdag og torsdag ØJ 01.09 UA 

6 / 12 13/08 Dugnad på 50 m banen TRS/ØJ 15.09 UA 

9 / 12 13/08 
Stevneplaner 2013 – snakke med OK ang 
fripistolstevner – om de kan unntaes fra dagens 
begrensning på maks 6 approberte stevner. 

TRS 01.10 UA 

9 / 12 13/08 Vurdere dato for Vårfelten 2013 TRS 01.10 UA 

 


