
 

 

Viken I 
Møte 1/1999 

Tid (dato, klokkeslett): 30-06-1999.  Kl 1800-???? Sted: Krøderen Kro 
Ordstyrer: Svein Langørgen Referent: Morten Eken 
Deltakere: Åge B. Eriksen, Tom Knudsen, Erling Grøterud, Morten Eken, Svein Langørgen, 

Lisbeth Teien, Gunnar Svendsen. 
 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 1/1999 Skyttertingsaker: 
Følgende saker ble plukket ut for diskusjon: 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. 
Sak 6: Lovendringer. 
Diskusjon omkring stemmeretten og anledning for 
overordnet org. ledd til å gripe inn i lagets drift. 
Sakene er komplekse, og det ble ikke konkludert noe. 
Tingets behandling bli fulgt med oppmerksomhet. 
Sak 7: Ny utdanningsmodell i DFS. 
Positivt til at flere personer fra samlaget deltar 
samtidig på kursing. Saken følges oppmerksomt 
videre. 
Sak 8: Aspirantklasse / justering av rekruttklassene. 
Diskusjonen gikk noe fram og tilbake. Noe ulike syn 
ble presentert. 
Sak 9: Nye våpen i cal. 22 for rekr. klassene. 
Uttrønderlags forslag ble debattert. Noe skepsis til å 
slippe fritt alle våpentyper. Uansett bør krav til 
siktemidler taes inn ved godkjenning av nye våpen. 
Sak 10: Egen konkurranse klass for militært pers. 
Noe delt oppfatning om behov for en ny klasse. 
Sak 11: AG3, nytt ladegrep. 
Ikke realitets diskusjon. Ja/ nei- spørsmål. 
Sak 12: Permanent skifeltutvalg. 
Kort orientering fra Morten Eken om forslaget. 
Ingen realitetsbehandling i kretsen. 

  

Sak 2/1999 Regnskap: 
Formann redegjorde for den økonomiske situasjonen, 
men regnskapet er ikke helt klart. Videre ble det 
orientert om bruk av midler i 1998. Regnskap blir 
sendt ut sammen med referat fra dette møtet. 
Ungdomsutvalget kasse: Det er overført kr.1500/- til 
hvert samlag i 1998. Videre er det kjøpt inn ny 
lagpokal til Viken I stevnet. Beholdning: 4112,- pr i 
dag. 

  

Sak 3/1999 Valg: Svein Langørgen ble gjenvalgt med 
akklamasjon. 
Tom Knudsen ble valgt med akklamasjon. Lisbeth 
Teien takkes for vel utført arbeide. 

  

 
 



Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 4/1999 Eventuelt: 
* Forslag til innskjerping av reglement for Viken I, 
15m DFS reglementet følges! 
* Resultatlister / mesterskapslister bør sendes til 
avisene umiddelbart etter stevne. Pressekontakt må 
ikke glemmes. 
* Oppfølging av sak 5, møte 4/11-98. Vestfold er i 
gang med et utredningsarbeide. 
 

  

 

Sted og dato: Krøderen Kro 30.06.1999 Signatur: Morten Eken 
 

 
 


