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Tom Erik Landberg (TEL)
Roar Bjerke (RB)
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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 1 – 2013 ble ikke formelt gjennomgått,.

C. Nytt fra styret og utvalgene
Generelt


Styreformann TRS konstituerte nytt styre ihh til valget på årsmøte. Han ønsket nye
styremedlemmer, Eivind og Tom Erik velkommen.



Kasser FS orienterte om krav til registrering i Brønnøysund registeret. Alle
styremedlemmer må oppgi sitt 11 personnummer, som FS sender til BR.



Nytt fra Forbundstingetsmøte i Trondheim. WK representerte OSL på tinget og kunne
medele styret nytt fra tinget. Referat fra tinget er tilgjengelig fra NSF’s hjemmesider.
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D. Nytt fra Vevmester
Vevmester: Bredo Diesen (BD) har lagt ned sitt verv som vevmester og ØJ prøver å
oppdatere hjemmesiden. Men har noen tekniske problemer. .

E. Saker fra Agenda
6/2013 Opprette ny hjemmeside fro OSL


Styret har fått et tilbud fra PE Tingulstad om å lage en hjemmeside lik den
Oscarsborg PK har for 15000,-. Dette er en betydelig sum og det er ikke budsjettert
med denne investeringen. Styret inser imidlertid at det er høyst nødvendig med en
hjemmeside som er hensiktsmessig og enkel å oppdatere. Kasser mener at det er
rom for å gjøre disse omdsiponeringene, og styret besluttet å engasjere Tingulstad til
å lage en ny hjemmeside for OSL.

7/2013 Støy fra banen




Økt aktivitet på banen har aktualisert diskusjonen rundt problemer med støy fra
banen. Styret ønsker å være i forkant av problemet og har startet utredning av tiltak
for å redusere refleksstøy som antas å utgjøre en vesentlig del av støybildet.
TEL har fått tinget noen sprengningsmatter som kan henges på fjellvegg. Vurderer en
plan for hvordan disse kan henges opp og festes.
Mht eventuelle henvendelser om støy skal disse rettes til styreformann, slik at vi
sikrer en enhetlig og konsistent behandling av disse sakene.

8/2013 Innkjøp av Colt skiver til HV huset (behandlet på styremøte 10/1 sak 5)


Styret besluttet i siste styremøte å foreta innkjøp av 5000 Coltskiver fra Stenvåg. Pga
en missforståelse ble dette ikke gjennomført og etter en oppklaring ble det gjort
avtale om å øke antallet til 10000 stk Coltskiver til samme pris. Skivene er nå levert
og lagret på HV huset.



F. Terminliste for Styret i OSL for 2013
Endringer på terminlista vil komme som egne punkter.

Ingen endringer på terminlista

G. Planlegging av stevner / aktiviteter
Her vil vi holde rede på aktiviteter og stevner.

ØJ orienterte kort om status på forberedelsene til Vårfelten 2013. Standplassene er nesten
på plass og vi regner med at etter dugnaden 9 april vil løypa være nær 100% klar.
TRS og ØJ skal gå befaring med politiet for å få godkjenning av de tre nye standplassen
nord for banen. Arrangementer er i rute og mannskaper er på plass. Løypa er fremdeles
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preget av snø og is og det må kanskje gjøres noe tiltak for å bedre gangbarhet på stier og
veiene.

H. Eventuelt
Willy Klette har etter en total vurdering valgt å trekke seg fra styret. Samarbeidet mellom han
og styreformann fungerer lite tilfredstillende og han har derfor valgt å fratre styret for å kunne
fokusere sin kapasitet og energi på rekruttskytter gruppa. Styret har tatt hans beslutning til
etteretning, og han er firstilt fra sine styreoppgaver.
Det var ingen andre saker under eventuelt.

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

5-12

01.10

Styret vedtok at OSL medlemmer må forhåndspåmeldes til klubbmesterskapet som avvikles
sammen med funksjnærskytingen på lørdag i
forbindelse med Høst / Vårfelt.

TRS følger opp

01.10

Styret besluttet at OSL går til anskaffelse av
klubbvåpen High Standard som ligger for salg hos
Børslars. Styret ønsker at vi avhender / bytter ut S&W
m422 da denne er uegnet som klubbvåpen.

TRS / WK følger opp

TRS / WK følger opp

5-12

11

13

5-12

13

01.10

Styret besluttet at klubbvåpnene til OSL skal
oppbevares samlet i en eller to ”PeliCase” lignende
vanntette bokser – boksen skal inneholde alle
nødvendige paparer på våpnene i boksen.

1-13

1

07.01

Styret besluttet at refusjons poeng nøkkelen for
stevner med startavg. Mindre enn 100 kr reduseres til
0,5 poeng.

ØJ følger opp

1-13

2

07.01

OSL soker Akershus Skytterkrets om 3000,- i tilskudd
til FolloCupen

TRS / WK følger opp

1-13

5

07.01

Styret besluttet at vi anskaffer 5000 Colt skiver direkte
WK / FH følger opp
fra Stenvåg til en antatt pris av omlag 0,7 kr/stk.

2-13

6

10.04

Styret besluttet å be PE Tingulstad om å etablere en
hjemmeside for OSL til avtalt pris av 15000,-

TRS følger opp

2-13

8

10.04

Styret besluttet å øke antall av Coltskiver til 10000 stk
til samme pris som tidligere avtalt.

Er levert HV huset

2-13

evt

10.04

Styret har fristilt Willy Klette fra sine styreoppgaver.

Er tatt til etteretning.
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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

Dugnad på 50 m banen, inkl PPC standplass

ØJ

31.10

ok

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

ok

9 / 12

13/08

Vurdere dato for Vårfelten 2013

TRS

01.10

ok

12 / 12

01/10

Styret lager et forslag til en vedtektsendring innen
årsmøte hvor det formulerer et vedtekts tillegg som
sier at utmelding fra OSL skal gjøres skriftlig innen
årsmøtet gjeldende år.

TRS

31.12

OK

14 / 12

01/10

Vaktordning på 50 m banen tirsdag og torsdag
Lage en vaktordning for skyteledere

TRS/ØJ

15.10

UA

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
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