
Sak 11. Innkommende forslag: 

1- Kim Andersen har følgende forslag (1): 
- avstemning på at det skal innføres 2 skyteledere pr vakt /uke  .   
- Begrunnelse: 

o skytterledere får mer ledningstid/oppfrisking 
o mer sikkerhet for nye skyttere  
o mer flyt på skytebane og ved kassen  
o enklere ved eventuelt sykdom eller lignende  
o mer profesjonelt er min mening 
o finnes mest sannsynlig mange flere positive ting og nevne  

 
 
 
 
 
Styrets kommentar: 
 
Dette er et bra forslag, men det vil jo kreve enten at alle skyteledere må ta dobbelt så mange 
vakter/uker i løpet av året, eller at vi må lære opp en god del flere skyteledere. 
Vi er i dag 21(+2 nye) skyteledere som har ansvaret for 2 uker hver (ca.). 
 
Det er 26 uker før ferien + 19 uker etter ferien = 45 uker totalt. 
 
Øke til 3 vakter/uker pr. SL: 
Med 2 skyteledere på «jobb» hver skyting vil dette kreve 30 skyteledere som da får 3 uker 
hver. Det vil si at vi trenger 9 – 10 nye skyteledere. 
 
Styret tror det kan bli vanskelig å få på plass så mange nye skyteledere, men et alternativ er at 
man kan sette opp en liste på de spesifikke dagene, og så ¨tegner¨ man seg for de dagene man 
har mulighet. Kanskje det er enkelte dager som passer bedre for noen enn for andre, så 
behøver man jo ikke ha vakt ¨hele¨ uka, men bare en dag nå og da. Men dette krever mye adm 
 
Det er onsdag som er den verste dagen, så et alternativ er å ha 2 skyteledere den dagen, og 
mandag og torsdag går som nå med 1 skyteleder. 
 
Uansett hvilken løsning man velger må det være styret som avgjør hva man skal ¨lande¨ på, 
slik at man har mulighet til å endre systemet underveis hvis det er noe som ikke fungerer. 
Hvis årsmøtet skal bestemme at det skal være på en bestemt måte, har ikke styret mulighet til 
noen fleksibilitet. Det må i så fall være at årsmøtet ¨anbefaler¨ at styret gjør det på denne 
måten. Hvis ikke kan vi risikere å måtte avlyse en skyting fordi det ikke er to til stede.  
Vi kan ikke risikere at vi ender opp med færre skyteledere fordi vi pålegger dem for mange 
vakter i løpet av året heller.    
 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet henstiller styret til å få på plass flere skyteledere, slik at man kan oppnå å ha 2 
skyteledere på en eller flere av treningskveldene, der det er størst behov. 
Behovet og mulighetene fastsettes av styret utfra tilgjengelige ressurser. 


