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Møte dato
Neste møte
Distr.

01.10.2012
07.01.2013

Sted
Sted

Kurud
Kurud

Tid
Tid

18.00 – 21.00
18.30 – 21.00

Deltakere

Meldt forfall

Forfall

Tom Robert Sletta (TRS)
Franck Sommerlyst (FS)
Øivind Johnsen (ref) (ØJ)
Frank Haugland (FH)
Roar Bjerke (RB)

Svein Rosseland (SR)

Willy Klette (WK)

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
Det var ingen post til fordeling

B. Gjennomgang av siste styremøtereferat
Referatet fra styremøte 4 – 2012 ble gjennomgått, referat ble godkjent uten kommentare.

C. Nytt fra styret og utvalgene
Generelt
TRS orienterte om tilbakemeldinger fra deltagere og standplass ledere fra Høstfelten.
TRS og ØJ lager en evalueringsrapport som fremlegges for styret.
Foreløpige tall viser at vi fikk:
 Startkontingenter på 27 300, Kioskomsetning: 5 949, Kostnader 2 660, Kostnader kiosk 3 176,- (vi har igjen betydelig antall kisk varer tilbake)
 Totalt brutto resultat ble 27 412,- (minus premiereing 33% tilsv 9045,-)
 Netto overskudd 18 366,- Medlemmer status – pr dato 256 medlemmer, det er sendt ut 52 purringer på manglende
innbetaling, dette har ført til 6 utmeldinger. Vi har fått 36 nye medlemmer så lang i år som er
en økning på 14%.
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Vi har fått inn
 Medlemskontingent.157 070, Baneleie / treningsavg. / NROF leie 50 974,- Sikkerhetskurs status – pr dato har vi hatt 2 kurs med tilsammen 18 personer.
 Kursinntekter 19 360, Kostnader 2 994,- Økonomi status – resultat så langt viser et overskudd på 132 k med noen utestående
utgifter, men vi ligger pr dato rundt 100 k over budsjett.
.
Feltskytter oppmann
ØJ og TRS – jobbe med å få til en skyteleder ordning og vakt som åpner banen kl 1800.
Saken går videre, se sak 14/2012.
Baneskytter oppmann
FH – ingen kommentarer
Miniatyrskytter oppmann
SR – ingen kommentarer
Skytebane oppmann
FS – ingen kommentarer

D. Nytt fra Vevmester
Vevmester: Bredo Diesen (BD) var ikke tilsted.

E. Saker fra Agenda
10/2012 Funksjonærer til Høstfelt
TRS foreslår at OSL dekkers startavgiften for funksjonærer for å sikre at vi får mannskap til
felt stevne, uansett hvilken klubb de stiller for. Styret diskuterte tiltak for å sikre at vi har
funksjonærer til Høst og Vårfelt stevnene.
11/2012 Dobbeltmedlemmer og klubbmesterskap
TRS har snakket med fagkommite pistol angående behandling av medlemmer som er
medlemmer i andre klubber. Klubbens medlemmer har anledning til å skyte klubbmesterskap
uansett hvilken klubb de ønsker å skyte for i det åpne mesterskapet.
12/2012 Innbetaling av OSL medlemskapet
Forslaget fra TRS om at medleskapsgiroen sendes ut sammen med innkalling til årsmøte,
med betalingsfrist innen årsmøtet.
TRS fremmet også forslag om styret lager et forslag til en vedtektsendring innen årsmøte
hvor vi formulerer et vedtekts tillegg som sier at utmelding fra OSL skal gjøres skriftlig innen
årsmøtet gjeldende år.
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13/2012 Klubbvåpen
WK har byttet inn en Ruger til en High Standard cal 22. Vi har nå pr dato 5 klubbvåpen i cal
22. Styret er for at vi anskaffer en High Standard som ligger for salg hos Børslars.
Styret ønsker å bytte ut S&W m422 .
Styret ønsker en gjennomgang av våpnene og får en oversikt over hvilke våpen som er
tilgjengelig. Klubbvåpen skal samles i en eller to kofferter hvor det finnes en oversikt over
våpennummer, tilstand og status.
14/2012 Nøkler til banen
TRS forslår av gjør en gjennomgang av kriterier for å ha nøkler til banen. Målet er at vi må få
til en vaktordning som sikrer at skytebanen er åpen innenfor skytetiden. Det bør være visse
forpliktelser til å ha nøkkel og TRS foreslår at bortsett fra styremedlemmer, så må de som
har nøkkel ta på seg en eller flere vakt-uker hvor de plikter å komme og låse opp banen kl
1800 på tirsdager og torsdager og fungere som skyteledere disse kveldene. De som har
nøkkel og ikke sitter i styre og som ikke vil ta på seg denne oppgaven må levere inn sin
nøkkelen. Styret vil utarbeide en instruks for vakt/skyteleder.
ØJ /TRS lager et forslag invitasjon for ordning med nøkler og vaktordning
15/2012 Dugnad PPC banen
Støping av PPC platting ble utsatt pga Høstfelten og litt for mange oppgaver som skulle
utføres. Men vi starter dugnad på forskallingen i løpet av første uke i oktober. Har som mål å
støpe innen 10 oktober. ØJ følger opp.

F. Terminliste for Styret i OSL for 2012
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.

Ingen spesielle aktiviteter er planlagt

H. Eventuelt
Ingen saker under eventuelt
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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

Status / kommentarer

1-12

06.03

Kjøp av RR og avtrekksvekt kr 1000,-

WK / styret følger opp

OK

01

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
Styret følger opp
stevner.

2-12

03

14.03

Fordelingsnøkkel for refusjon av startavgift ved
lagdeltagelse skal gi 1 poeng ekstra i tillegg til poeng
for ordinær start.

4-12

07

13.08

Det kjøres 8 manns lag (bruker dagens rammer med 4
TRS / ØJ følger opp
blinker pr ramme) på Høstfelten

4-12

08

13.08

Styret bevilger inntil kr 15000,- til opparbeiding av en
utvidelse av dagens standplass fundament tilpasset
PPC skyting.

ØJ følger opp

4-12

H2

13.08

Styret bevilger 4000,- til kinnkjøp av firkantrør for
bygging av skiver til fripistol

WK/FH følger opp

5-12

10

01.10

5-12

11

01.10

5-12

13

01.10

5-12

13

01.10

Styret vedtok enstemmig at OSL dekker startavgift i
det åpne Høst/Vårfelt stevne for standplassfunksjonærer.Klubbmesterskapet betales som vanlig.
Styret vedtok at OSL medlemmer må forhåndspåmeldes til klubbmesterskapet som avvikles
sammen med funksjnærskytingen på lørdag i
forbindelse med Høst / Vårfelt.
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.
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.

Oppegård Skytterlag / www.oppegaard-sl.org

Styret følger opp

TRS følger opp.

TRS følger opp

TRS / WK følger opp

TRS / WK følger opp

4

Oppegård Skytterlag
Referat fra styremøte nr 5 – 2012
Versjon: 1.0
Dato: 01.10.2012

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

UA

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

UA

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

UA

14 / 12

01/10

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

TRS/ØJ

15.10

UA
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