
Viken I
Møte 1/2008

Tid (dato, klokkeslett): 04-06-2008. Kl 1800-2110 Sted: Hokksund

Ordstyrer: Svein Langørgen Referent: Torstein Brøto

Deltakere: Svein Langørgen, John Melvin Tveiten, Tom Knudsen, Åge Eriksen, Gunnar Orre,
Torstein Brøto, Anne Liz Lande, Bjørn Sletvold, Jan Engen, Dag Skarpodde.

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

Sak 1/2009 Referat fra forrige møte godkjent. Referat har ikke vært
sendt ut.

Sak 2/2009 6-kanten: Må innkjøpes ny pokal. Medaljer for i år er
innkjøpt i fjor. Åge Eriksen ønsker å trekke seg som
oppmannfor 6-kanten. Det foreslåes at oppmannsjobben
rullerer mellom samlagene med noen år i hvert samlag.
Valget gjøres på høstmøte.

Sak 3/2009 Fylkesstevnet Buskerud: Arrangeres av Jondalen. Alt
under kontroll.

Sak 4/2009 Ungdomsutvalg, Hjemmeside, 15m stevne.
* Program innendørsstevne er lagt ut på www.viken1.com
* Hjemmeside med bl.a. statistikk og historikk og annen
info. Samlagene oppfordres om å gi tilbakemeldinger til
Tom Knudsen om hva som skal være på siden.
* Det settes opp ny pokal for Viken felt som gikk ut i år
for lagskytingen. Det vedtas å sette opp pokal for
samlagskytingen på Vike I bane.
Statutter for pokalen Viken I bane samlagskyting: ungdom
Deles ut til vinnende samlag. Første samlag som får 5
napp i pokalen får den til odel og eie. Graveres hvert år for
vinnerens regning. Statutter for pokal Viken I felt
lagskyting ungdom.
Deles ut til vinnende lag, først med 5 napp får den til odel
og eie. Graveres hvert år for vinnende lags regning.
Det ble også vedtatt generelt at samlagspokaler graveres
for samlagenes regning. Alle individuelle pokaler graveres
også for samlagenes regning. Samlagene kan sende
regning videre til skytterlagene.

Sak 5/2009 Skyttertingsaker: Tingsakene ble gjennomgått og
diskutert. Det ble ikke fattet noen endelige vedtak.

Sak 6/2009 Eventuelt:
* Oppfordring til samlagene/ungdomsutvalgene om å gi
gavepremier til Viken – stevnene og fylkesmesterskap i
størrelsesorden verdi kr 500.- Gavepremier til ØM felt taes
opp i østlandskretsens møte 4/7
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