
Referat  

Styremøte Tresfjord Skytterlag 

9. april 2013 

Sted: Skytebana 

De som møtte; Kato Sætre. Erlend Overaa, Hans Jakop Frostad, Trond Lindset 

  

Sak  2013/1 : Konstituering av styret. 

Leder valgt på årsmøte. Hans Jakop Frostad 

Nestleder: Lasse Bruaset 

Kasserer. Erlend Overaa 

Skrivar: Bjørnar Daugstad 

Medlem: Sindre Lindset 

1 vara valgt på årsmøte: Trond Lindset 

2 vara valgt på årsmøtet: merethe Kjersheim 

 

Sak  2013/2 : Søndre Krets mesterskap 

Endringar i statuttar for SKM-Mesterskap 

Det er blitt satt fram forslag fra andre lag i Søndre krets om at Tresfjord skytterlag står 

som arr. av SKM-Bane hvert år. Felt arr. vekselvis  arr. av Rekdal og Vågstranda 

skytterlag, 15- miniatyr av Vestnes Skytterlag. 

Styret støtter forslaget på at Tresfjord står som arr.av bane-mesterskapet. 

 

Sak  2013/3 : TERMINLISTE 

Jegergruppa har lagt fram sine trening/ oppskytingsdager (se egen liste) 

30. mai:        Organisasjons-medalje 

1 og 2. juni: Tresfjord-stemne (Jubileumstemne 130 år) 

17. juni:        Skytingens dag 

11. juli:         Dugleiksmerkeskyting 1. runde. Det vil også være mulig å skyte for merke 

under arr. av SKM-bane mesterskap. 

17. august:   SKM-BANE. 

 

 

Sak  2013/4 : Tresfjordstemne. Jubileumstemne 130 år. 

  Medaljer.  Jubileumsmedalje 1/3 i hver klasse på 25-skudden 

    Gyldt medalje i kl. 3-5 

    Sølv medalje til øvrige klassevinnere 

  Gjenstandspremier til Aspirant klassen 

  Det settes opp nødvendige telt til kafeteria/ visning av skiver/ omkledning 

  Telt skaffes hos Tresfjord Ungdomslag/ Gapskratten 

 

Sak  2013/5 : Klargjøring av skytebaneområdet/ standplasser/ skiver 

Skytebane området må ryddes for skog og kratt, helt fra standplasshuset og oppover 

bak skiver til 200M. 



Elektroniske skiver må settes i stand til årets skytinger. (Rengjøring innvendig for rusk 

og støv på sensorer, rep./ skifte ut nødvendige gummiduker, front og bakskiver osv) 

Standplasser skal ryddes.  

Gulv på standplasser skal males så snart dette er mulig i forhold til temperatur. 

Det er dugnad først og fremst tirsdager og torsdager framover. Eller skulle ikkje disse 

dagene passe kan andre dager brukes. 

 

Sak  2013/6 : Søknad om midler osv. 

  Det søkes Vestnes kommune om kulturmiddler 

  Søknad til Frifond 

  Tafjord, Sparebank Møre osv. 

 

NESTE MØTE 30. APRIL  KL. 19.30 

 

 

Møte slutt 

Hans J Frostad  Kato Sætre Erlend Overaa  Trond Lindset 

 Sign   sign  sign   sign 

 

 


