Oppegård Skytterlag
Referat fra styremøte nr 1 – 2014
Versjon: 1.0
Dato: 16.01.2014
Møte dato
Neste møte

15.01.2014
?

Sted
Sted

HV huset
Kurud

Deltakere

Meldt forfall

Tom Robert Sletta (TRS)
Øivind Johnsen (ref) (ØJ)
Frank Haugland (FH)
Tom Erik Landberg (TEL)

Franck Sommerlyst (FS)
Eivind Evjen (EE)
Roar Bjerke (RB)

Tid
Tid

18.00 – 21.00
18.00 – 21.00

Forfall

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.
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Faste poster

Gjennomgåes i møtet.

A. Postfordeling
Det var ingen post til fordeling.

B. Gjennomgang av siste styremøtereferat
Referatet fra styremøte 3 – 2013 ble gjennomgått og godkjent.

C. Nytt fra styret og utvalgene
Styret
Styret har begynt å planlegge årsmøte – forslag til dato og sted er 27 februar på HV huset.
ØJ sjekker med Haugen om leie av HV huset.
Medaljer er i bestilling og vil ankomme i god tid før årsmøtet.
Regnskapet viser foreløpig et overskudd på 78 000,- som er et resultat av veldig høy aktivitet
i laget for 2013.
Postkontoret er i ferd med å avvikles og vi vurderer å sette opp en postkasse på HV huset for
posten til OSL.
Feltutvalget
Vurdere et utbedring av banedekket på 50 meter delen. Legge på nytt dekke med sand
/subbus. Trenger å fylle opp lager av 9 mm og 38 for salg. Sende ut anbudsinnbydelse på
leveranse av MagTech eller tilsvarende kvalitet.
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Baneutvalget
Bør vi anskaffe nye klubbvåpen i kal 22 / luft. Må gjøre noe med lys forholdene på 25 meter
banen.

D. Nytt fra Vevmester
Vevmester: ØJ holder den nye hjemmesiden oppdatert med stevneresultater, nyheter og
beskjeder til OSL medlemmene.

E. Saker fra Agenda
1/2014 Revidere skytetider på Kurud
Det har kommet innspill og ønsker om å revidere skytetidene på Kurud. Følgende tider er
foreslått:
• Mandager: åpent fra 10 – 21 for cal 32 og 22 på 25 meter banen. 50 m banen er ikke
åpen for skyting.
• Tirsdager: åpent fra 10 – 21 for alle lovlige kalibere på 25m og 50m banen
• Onsdager: åpent fra 10 – 21 for cal 32 og 22 på 25 meter banen. 50 m banen er kun
åpen for miniatyr rifle og fripistol skyting.
• Torsdager: åpent fra 10 – 21 for alle lovlige kalibere på 25m og 50m banen
• Fredager: Stengt
• Lørdager: åpent fra 10 – 16 for alle lovlige kalibere på 25m og 50m banen
• Søndager: Stengt (åpent for approberte stevner i hht NSF terminliste)
2/2014 Overbygging av skytebanen(ene) som et støyreduserende tiltak
Styret ønsker å fremme et forslag til at det settes ned en komitee som ser på mulighet for å
bygge en hallkonstruksjon over utedelen av 50m og 25 meter banen.

3/2014 oppgradering av 25 meter banen
Styret ser at vi ikke kan pålegge PPC / feltskytterne flere oppgaver i forbindelse med
oppgradering av 25 m banen, så baneskytterne må selv komme med et initiativ før vi
planlegger ytterligere større oppgraderingsaktivitet.

F. Terminliste for Styret i OSL for 2014
Endringer på terminlista vil komme som egne punkter.

Terminlista for 2014 er publisert på hjemmesiden.

G. Planlegging av stevner / aktiviteter
Her vil vi holde rede på aktiviteter og stevner.
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H. Eventuelt
OSL er i besittelse av en S&W Masterpiece 22 cal som vi tidligere besluttet å selge. Den er
pr dato ikke solgt og styret vil ikke ta noen spesielle initiativ for å kvitte oss med den.

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
Styret besluttet at OSL avhender S&W masterpiece
cal 22 og går til anskaffelse av 2 stk High Standard
som ligger for salg hos Børslar til 1500,- pr stk

Status / kommentarer
Legges i bero. High
Standard våpen er
anskaffet.

3-13

evt

09.09

3-13

10

09.09

Kaller inn til ekstraodinær generalforsamling for å få
mandat til å arrngere EM PPC i 2014

Er gjennomført

1-14

1

15.01

Styret besluttet nye skytetider for Kurud. Oppegård
kommune vil bli informert om de nye skytetidene.

TRS følger opp
ØJ publiserer på net

1-14

2

15.01

Utarbeides et forslag til årsmøtet om å starte arbeid
med å vurdere en åpen hall/tak løsning for 50/25 m

Styret 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
Vaktordning på 50 m banen tirsdag og torsdag
UA
14 / 12
01/10
TRS/ØJ
15.10
Lage en vaktordning for skyteledere
1 / 13

07/01

Forberedelse til årsmøte, rapportering og budsjett

TRS / FS

01.02

OK

2-4 / 13

07/01

Endringsforslag til årsmøtet

TRS / ØJ

01.02

OK

14 / 13

09/09

Terminliste for 2014

ØJ

asap

OK

C/14

15/01

Forberedelse til årsmøte, rapportering og budsjett

TRS / FS

01.02

UA

C/14

15/01

Sende ut anbudsinnbydelse på leveranse av
MagTech eller tilsvarende kvalitet.

TRS

asap

UA
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