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Møte dato
Neste møte

09.09.2013
?

Sted
Sted

Kurud
Kurud

Deltakere

Meldt forfall

Tom Robert Sletta (TRS)
Øivind Johnsen (ref) (ØJ)
Franck Sommerlyst (FS)
Eivind Evjen (EE)
Roar Bjerke (RB)

Frank Haugland (FH)
Tom Erik Landberg (TEL)

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.

1

Faste poster

Gjennomgåes i møtet.

A. Postfordeling
Det var ingen post til fordeling.

B. Gjennomgang av siste styremøtereferat
Referatet fra styremøte 2 – 2013 ble gjennomgått og godkjent.

C. Nytt fra styret og utvalgene
Styret
TS har snakket med NSF angående hjelp til å finansiere og vurdere støytiltak på banen. Før
vi bestemmer oss for tiltak bør ta kontakt med en konsulent slik at vi i værste fall ikke oppnår
stikk motsatt effekt. NSF samarbeider med en støykonsulent som har erfaring med
lyddemping av skytebaner. TRS tar kontakt for en uforpliktende samtale med støykonsulent.
Feltutvalget
Høstefelt er i rute. Se egen sak.
Baneutvalget
Vendeanlegget er oppgradert og renovert med nye slanger og ventiler der det var det var
nødvendig. Anlegget virket helt upåklagelig under hurtigpistolstevnet søndag 8 september..
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D. Nytt fra Vevmester
Vevmester: ØJ holder den nye hjemmesiden oppdatert med stevneresultater, nyheter og
beskjeder til OSL medlemmene.

E. Saker fra Agenda
9/2013 NM PPC evaluering
Norway Open NM PPC ble en stor suksess med 54 skyttere og175 starter fordelt over 3
skytedager. Vi erfarte at et PPC stevne er lett å organisere og lite mannskapskrevende. Dog
kreves endel forberedelser i form av merking, planlegging av program, adminstrasjon og
resultathåndtering. Det å ha med erfarne PPC skyteledere var uvurderlig og la grunnlag for
at dette ble en veldig fin opplevelse for skyttere og funksjonærer.
OSL har fått veldig gode tilbakemeldinger fra skytterne.
10/2013 EM PPC, 2014 Skal det søkes? Ekstraordinær generalforsamling ?
Styret har besluttet av vi kaller inn til ekstraoridinær generalforsamling med eneste formål å
få mandat av OSL’s medlemmer til å besvare henvendelse fra WA 1500 om å arrangere
Europa Mesterskap PPC i 2014. TS lager en innkalling.
11/2013 Regnskapsmessig oppdeling av PPC, Bane, Felt aktiviteter?
FS har allerede skilt de forskjellig aktiviteter i regnskapet. Årsmøtet vi få en presentasjon av
de forskjellig aktivtetenes evne til inntekt og hvilke utgifter de generer.
12/2013 Forberedelser Høstfelt
Status: ØJ orienterte kort om status på forberedelsene til Høstfelten 2013. Standplassene er
tilrettelagt og mannskaper er i det store og hele på plass. Det blir kalt inn til en dugnad på
banen lørdag 14 september.
13/2013 Kursvirksomhet i OSL
Det er etterspurt dato for noen forskjellige kurs. Styret vil i samråd med kursansvarlige
vurdere datoer for nye kurs utover høsten:
Sikkerhetskurs – TS og ØJ samkjører, vurdere slutten av oktober
PPC kurs – ØJ sjekker med C og H .Hegstad
Dommerkurs – TS sjekker med NSF Akershus
14/2013 Terminliste for aktiviteter i OSL for 2013/2014
ØJ setter opp et forslag til terminliste for 2014, vi har en ramme på 6 skytestevner utonom
ordinær skytetider og vil i stor grad satse på å legge setvner innenfor ordinære (eventuelt
utvidet) skytetider på lørdager. OSL bør i større grad få sine stevner approbert av NSF /
akershus kretsen. Aktuelle stevner er
Follo Cup, Lørdager intern stevne mellom Oscarsborg/ Ski / OSL)
PPC Winter Cup Lørdager (søke om NSF approbering?)
Norway Open PPC Cup (Lørdager / ukedager / - søke om NSF apporobering?)
Vårfelt / Høstfelt
Banestevner – Lørdagsstevner (VM, Standard og Hurtigpistol – NSF approbering)
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F. Terminliste for Styret i OSL for 2013
Endringer på terminlista vil komme som egne punkter.

Ingen endringer på terminlista for 2013

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

H. Eventuelt
Willy Klette har forespurt om OSL vil selge en S&W Masterpiece 22 cal slik at vi kan bytte
den inn i 2 stk High Standard 22 pistoler. Styret ga sin tilslutning. Se forøvrig beslutning fra
møte 5-12 sak 13 – er denne beslutningen effektuert?
Ellers vil styret også se på mulighet for å kjøpe inn et fornuftig antall like klubbvåpen i cal 22
som egner seg for presisjonsskyting. Hammerli X-esse ble nevnt som et mulig klubbvåpen,
den kan skaffet til mellom 7 og 8000,- pr stk og er meget god kvalitet, funsjonsdyktige og
lette å vedlikeholde.
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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

5-12

01.10

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

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

Status / kommentarer

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.

3-13

evt

09.09

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

TRS følger opp

3-13

10

09.09

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

TRS følger opp
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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

14 / 13

09/09

Terminliste for 2014

ØJ

asap
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