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Møte dato
Neste møte
Distr.

23.04.2012
??

Sted
Sted

Deltakere

Kurud
Kurud

Tid
Tid

Meldt forfall

Forfall

Tom Robert Sletta (TRS)
Franck Sommerlyst (FS)
Øivind Johnsen (ref) (ØJ)
Frank Haugland (FH)
Svein Rosseland (SR)

18.30 – 21.00
18.30 – 21.00

Roar Bjerke (RB)
Willy Klette (WK)
Morten Jakobsen (MJ)

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 2 – 2012 ble gjennomgått, referat ble godkjent kommentare.

C. Nytt fra utvalgene
Feltskytter oppmann
ØJ – se sak om Vårfelt.
Baneskytter oppmann
FH – snekrer nye liggende skyting arrangement som erstatning for dagens dører og dekk.
Miniatyrskytter oppmann
SR – ingen kommentarer
Skytebane oppmann
FS – ingen kommentarer
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D. Nytt fra Vevmester
Vevmester: Bredo Diesen (BD) var ikke tilsted.

E. Saker fra Agenda
03/2012 Forberedelser Vårfelt / feltstevner
Status: Birkeland i Oppegård Kommune har gitt et foreløpig nei til å benytte kommunenens
område til Vårfelt stevne. Brev med endelig belsutning er ikke mottatt og lest – kun epost.
ØJ prøver å få kontakt med Tore Birkeland for å prøve å reversere en eventuell negativ
beslutning.
Vi holder frem med plan som om vi får benytte areal utenfor standplass og vil lage en
minmumsløsning hvis OK opprettholder sin beslutning.
04/2012 Kursvirksomhet i OSL
TRS vurdere å sette opp første sikkerhetskurs fordelt på to dager tirsdag 10/5 (kl18 – 21) og
lørdag 12/5 (kl 10 – 16). TRS Setter opp et opplegg som vi kan vurdere. FS og ØJ assisterer
TRS.
TRS foreslo at vi planleeger å avholde et PPC kurs i første halvdel av juni. TRS snakker med
Espen Hansen hos Holstad våpen for detaljer om dato/ tid og sender ut invitasjon når detaljer
foreligger.
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
Forespørsel fra Opeegård JFF om reveåteplass.
Det ble reist en forespørsel fra Oppegård JFF om å få opparbeide en åteplass revejakt syd
for 50 m standplassen. TRS og ØJ trådte ut av diskusjonen pga habilitet, men var behjelpelig
med å vise hvor plassen var tenkt opparbeidet og forklarte hva som måtte gjøres.
Gjennværend styremedlemmer hadde ingen insigelser og ga sin tilsutning til forespørselen.
Styret tilbø også OJFF å benytte materialer lagret på sydenden av standplass til
opparbeiding av en mindre jegerstilling syd for container.
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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
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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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