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Møte dato
Neste møte
Distr.

14.03.2012
23.04.2012

Sted
Sted

Deltakere

Olaus Hansens vei 4
Kurud
Meldt forfall

Tom Robert Sletta (TRS)
Franck Sommerlyst (FS)
Øivind Johnsen (ref) (ØJ)
Frank Haugland (FH)
Roar Bjerke (RB)
Willy Klette (WK)
Morten Jakobsen (MJ)

Tid
Tid

19:30 – 21.30
18.30 – 21.00

Forfall
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.
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Faste poster

Gjennomgås i møtet.

A. Postfordeling
Posten ble fordelt.

B. Gjennomgang av siste styremøtereferat
Referatet fra styremøte 1 - 2012 (nytt styre) ble gjennomgått, det var følgende kommentare.
03/2012 Forberedelser til Vårfelt: WK følger opp med Birkeland i Oppegård Kommune

C. Nytt fra utvalgene
Feltskytter oppmann
ØJ – se på skive lager, vi trenger B – 65 skiver
Baneskytter oppmann
FH – snakker med ØJ og samordner skiveanskaffelser
Miniatyrskytter oppmann
SR – ikke tilstede
Skytebane oppmann
FS – ingen kommentarer
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D. Nytt fra Vevmester
Vevmester: Bredo Diesen (BD) var ikke tilsted, TRS utarbeider forslag til velkomstside som
oversendes til BD. BD og TRS snakker sammen og blir enig om hvordan vi kan utvikle
opplegg og design av sidene. Styret (og medlemmer) oppfordres til å komme med innspill til
saker som kan legges ut på hjemmesiden.

E. Saker fra Agenda
03/2012 Forberedelser Vårfelt / feltstevner
Status: Morten er leder for stevne komiteen. MJ går igjennom stevnemappen og setter opp
arbeidslister for vårfelt og andre stevner.
Feltløype i skogen: Saken er fremdeles under behandling i Oppegård Kommune, WK følger
opp søknaden med Tore Birkeland.
MJ følger opp med dugnads gruppe for rydding av nye feltstandplasser. TRS sender
medlemslister til MJ slik at arbeidsoppgave kan fordeles.
04/2012 Kursvirksomhet i OSL
Sikkerhetskurset har til nå vært organisert og holdt av WK. Inntekteten fra kurset har tilfalt
kursarrangørene. Styret ville undersøke hvordan det forholdt seg med sikkerhetskurs i
forholdt til NSF og om det var noen formelle krav til instruktører og kurset som sådan. Dette
med tanke på om at sikkerhetskurset kan arrangeres i OSL regi og utgjøre en betydelig
inntekt for foreningen.
ØJ har vært i kontakt med konsulent hos NSF Dag Olav Rønning. Det er ikke obligatorisk
krav til sikkerhetskurs og tilsvarende krav til instruktører for sikkerhetskurs i regi av NSF og
deres medlemsklubber. I følge Rønning kan alle erfarende skyttere med noe tids erfaring
være instruktører på sikkerhetskurs og klubbene kan selv bestemme om det skal være
obligatorisk og eventuelt behandle fritak, for deres skyttere å ta et slikt kurs. NSF har et
opplegg for sikkerhetskurs med hefte og diplom for deltagere (kr 50,-) og veiledning med CD
rom for instruktører (kr 250,-). Noen prøveeksemplarer er anskaffet for gjennomsyn.
Det er full enighet i styret om at alle OSL skyttere skal gjennomgå et sikkerhetskurs i løpet av
de første 6 månder som aktive skyttere, helst før de starter egen skyting på banen.
På bakgrunn av opplysningen fra NSF fremmet TRS følgende forslag: ”OSL anskaffer
kursmaterialet fra NSF og avholder sikkerhetskursene fast to ganger i året, med mulighet for
en tredje gang om nødvendig. Inntekten fra kurset tilbakeføres i sin helhet til klubben. Styret
finner erfarne skyttere og kursinstruktører som er villig til å holde kurset”
WK fremmet følgende motforslag: ”Sikkerhetskurs går som tidligere, men at at klubben får kr
100 som kompensasjon for hver kursdeltager”
Det ble votert over forslaget fra WK opp mot forslaget fra TRS: Forslaget fra WK falt med 4
mot 2 for forlaget fra TRS. Forslaget fra TRS tiltres som en styrebeslutning.
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Kursvirksomhet vurderes som en viktig potensiell kilde til inntekt for klubben og vil inngå i
rekken av tilbud og aktiviteter til alle nye og gamle medlemmer. TRS har vert i kontakt og
avtalt med Espen hos ”Holstad Våpen” om at han kommer i løpet av våren og holder et PPC
1500 kurs for OSL. Han tar 250 kr /deltager og TRS ser her en mulighet for at også klubben
kan tjene en liten andel ved å legge prisen på kurset til feks 400 kr for OSL medlemmer og
kanskje 500 for ikke medlemmer. TRS har også snakke med Oscarborg PK om hva som skal
til for å opparbeide PPC 1500 standplasser på Kurud. I følge OPK er det relativt liten innsats
som skal til før vi kan arrangere PPC stevner – som også kan utgjøre ytterligere inntekt til
klubben.
TRS har også vurdert å arrangere ladekurs. Styret besitter atskillig kunnskap rundt lading og
det kan lett arrangeres ladekurs på Kurud. TRS vil komme opp med et forslag til opplegg.
Styret ga sin tilslutning til forslagene fra TRS og eventuelle tiltaket
05/2012 Planer og aktiviteter i utvalgene for 2012
Saken føres til neste møte

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
Fordelingsnøkkel for refusjon av startavgift.
Årsmøte ga sin tilslutning til at det budsjetteres med 25000 til refusjon av stevnedeltager
avgift for klubbens aktive skyttere. Årsmøte la ingen føringer på hvordan disse midlene skulle
fordeles men ga styret fullmakt til å utarbeide en fordelingsnøkkel. Styret hadde i en
elektronisk brev korrespondanse falt ned på følgende fordelingsnøkkel.
Kopi av elektronisk brev til styret 21/2 2012
Refusjon av skytestevneavgifter.
Årsmøtet i OSL vedtok å endre praksis med refusjon av hele start avgiften på NM deltagelse til å sette
av en fast sum på 25 000,- som fordeles blant OSL medlemmer som deltar på NM og approberte
stevner i regi av Norges Skytter Forbund. Styret vil utarbeide et eget skjema (papir og elektronisk) for
innrapportering av deltagelse som danner grunnlag for refusjon av deler av startavgiften som den
enkelte har lagt ut for det aktuelle året. Styret vil ved sesong slutt inviteres alle aktive medlemmer til å
sende inn sine oppgjørs-skjema. Dette vil også danne grunnlag for års rapportering av konkurranse
aktivitet for klubbens medlemmer.
Refusjonen vil beregnes ved følgende nøkkel:
 NSF approbert stevne start gir 1 poeng
 NSF - NM start gir 3 poeng
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Poengverdi fastsettes ved at avsatt sum (25 000,-) deles på alle innrapporterte poeng poengverdi, dvs refusjon per poeng settes til maks 100 kr
Refusjon til den enkelte OSL deltager beregnes etter innrapporterte poeng ganger
poengverdi.

WK har ikke akseptert konklusjonen ovenfor og ønsket å fremme et nytt forslag til styret
Forslag fra WK: ”Fordelingsnøkkel mellom NM-disipliner og approberte stevner endres fra
dagens foreløpige nøkkel 3 – 1 til 9 -1”
Forlaget fra WK falt med 4 mot 1 stemme.
ØJ fremmet forslag om at det gjeldende forslaget formelt ble votert over i styret
Forslaget om at fordelingsnøkkel skal være 3 – 1 mellom NM-disipliner og approberte
stevner ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Forslaget tiltres som styrebeslutning.
Det ble diskutert hvordan fordelingsnøkkelen skulle forholde seg til lag-deltagelse. ØJ
fremmet forslag til fordelingsnøkkel for lagdeltagelse hvor lagdeltagelse gir 1 poeng ekstra pr
start. Slik at for eksempel deltagelse i en NM gren hvor det også stilles lag gir slik deltagelse
3 poeng for NM start og 1 poeng i tillegg for lagdeltagelse.
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Forslaget tiltres som styrebeslutning
Øremerking av midler til NM deltagelse
WK fremmet forslag om at det skulle øremerkes 6000 kroner til bane-NM i Førde. Med
begrunnelse i knapp økonomi hos enkelte av de aktuelle deltagere fra OSL.
ØJ bemerket at samtlige av de aktuelle NM deltagerne sitter i styret i OSL og dette kunne
oppfattes som at styret bevilger foreningens penger til egen aktivtet og det ville helt klart
sette styret i en vanskelig habilitetssituasjon. ØJ forslo at styret avviste saken og at det ble
votert over dette i styret. Forlaget fra WK ble trukket av forslagstiller før votering.
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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
1-12
01

Dato
06.03

Beskrivelse
Kjøp av RR og avtrekksvekt kr 1000,-

Status / kommentarer
WK / styret følger opp

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.

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

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/MJ
31.03
UA
4 / 12
14/03 Kurs virksomhet i OSL regi
TRS/ØJ
01.05
UA
# / år
dd/mm
nn
dd/mm
# / år

dd/mm
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