MØTEREFERAT

Direksjonsmøte nr 4 – 2012
Skydeselskabet Skarpskytten

Tid (dato, fra kl til kl): 17. april 2012, kl 1815 - 2000

Sted:

R-hytta, Løvenskioldbanen

Ordstyrer:

Kai Magne Mauseth

Deltakere:

Kai Magne Mauseth, Terje Hansen, Eirik Reksten, Jostein Løne, Per Kristian Nesse,
Jan Th Gamnes

Forfall:

Referent: Jan Th Gamnes

Even Haugvik, Knut Olav Olsen, Karl Johan Olsen

Møte/sak nr / Sak

04.01 Referatgjennomgang,
Direksjonsmøte 3-2012

Diskusjon og konklusjon
Kommentarer:
01.07 Jfr møtereferat fra Sportslig utvalg 26.01.12. Se sak 04.02.
01.08 Fremdeles under arbeid. Ansvar: PKN.
01.11 Standplass ferdig. KMM kontakter Asker skl for avklaring.
02.03 Se sak 04.03.
02.04 Uløst. KMM kontakter EH.
02.10b Skyting om Margrethe-kjeden arrangeres som i fjor.
02.10g Fordeling av jegerskytingsdager er avklart. Skarpskytten
har torsdager og fredager i år.
02.10h Sjekker med KOO.
03.04c Se sak 04.04.

04.02 Statuttgjennomgang

Etter forslag fra Sportslig utvalg, nedsettes komite for
gjennomgang av alle lagets statutter, og også foreslå nye.
Komitemedlemmer: KMM, ER. ER forespør Bjarne Hestenes. Skal
ferdigstilles i løpet av juni.

04.03 Samlagsmesterskap i

Skarpskytten sender henvendelse til samlaget om å arrangere
samlagsmesterskapet samtidig med lagsmesterskapet 06.06.12

skogsløp med skyting

04.04 Treningsmedlemsskap

Skarpskytten gjeninnfører treningsmedlemsskap for aktive
skyttere fra annet lag, i hht DFS’ holdning. Kontingent som aktiv
senior, skytekort til medlemspris.

04.05 Nytt medlemssystem i

JG orienterte om status. Vårt medlemsregister er konvertert og
kontrollert. Utkjøring av medlemskontingent er nær forestående.
Fremdeles mye feil i den nye løsningen. Lagets familiemedlemsskap må revurderes, bl a pga FriFond. Mellomløsning i 2012. JG
skriver i Rifleposten.

DFS

04.06 Terminliste 2012

Gjennomgått mht mulige justeringer. Usikkerhet om det vil bli
arrangert Hovedstadsstevne i København i år, og dermed
terminfestede uttaksskytinger. Info bør komme fra samlaget.

04.07 Baneåpning

Baneåpning 29.04.12, ansvarlig Oslo Garnison. TH kontakter
ansvarlige vedr minneord om våre medlemmer som har falt fra
siste år (B Bøe og T Ø Jacobsen).

04.09 Flytting av våpen og

Våpen, ammo og utstyr må besørges transportert fra Idrettshøyskolen til Løvenskioldbanen. Ansvar EH som melder til KMM når
utført. Må gjøres før treningen 26.04.12.

utstyr
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04.10 Instruksjon jegere

Det er et behov for aktive skyttere som instruktører under
jegerskytingene. Dette er svært positivt mottatt av jegere. Trolig
1-2 kvelder pr skytter i løpet av året. PKN sender epost om dette
til alle aktive skyttere.

04.11 Eventuelt

a. Brev fra Romeriksblinken med anmodning om gavepremie.
KMM kontakter tilbake med avslag, siden Skarpskytten ikke er
med i arrangementet.
b. Lerum Cup. Laget dekker påmeldingsavgift for alle deltakere.
c. Veterancup. Det er kommet invitasjon, ER forespør Bjarne
Hestenes om han kan være ansvarlig.
d. Vaktliste under ungdomstrening for å forestå ammosalg og
passe på utstyr. ER lager forslag.
e. Ulike subsidieordninger ble diskutert. I dag har rekr/ungdom
subsidiert ammo. Skarpskytten får 30% rabatt på skytterutstyr
hos Fisanti (Asker). ER snakker med EH om vi har økonomi til
andre subsidieordninger. Tas opp som egen sak på neste møte.
f. Sportslig utvalg planlegger skyteskole til høsten med DFSopplegg over 5-6 kvelder. Opplyses om dette på Skytingens Dag
og i Rifleposten. Større standplassbehov på NIH må avklares.
g. JG er borte fra alle aktiviteter 25.05.12-ca 01.07.12 pga
sykdom.

04.12 Neste Direksjonsmøte

Direksjonsmøte 5-2012 holdes tirsdag 22. mai kl 1900 (merk
tidspunktet) i R-hytta, Løvenskioldbanen.

Sted og dato:

Kolsås 20. april 2012

Sign.: Jan Th Gamnes
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