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Forslag til opprettelse av Interimsstyre Vestviken Bueskytterregion. 

 

Sandefjord Bueskyttere inviterer til møte slik at vi kan få opprettet et 

interimsstyre og komme i gang med Vestviken. 

Sandefjord synes Akkerhaugen er et flott sted å få satt et Interimsstyre. 

Dette kan gjøres hvis et flertall av klubbene har representanter der som har fått 

fullmakt av styret og at styret har godkjent retningslinjene for interimsstyret. 

 

Vår intensjon med dette forslaget er at vi vet at noen klubber sliter med 

sikkerhetskurs, trenger hjelp til gjennomføring og faglig styrke. 

Det er ikke alle klubber som har resurser til å ta seg av rekrutering i tillegg til å 

skyte selv. 

 

Selv om vi oppretter et interimsstyre er det opp til NBF å godkjenne dette. 

Styrets oppgave vil i hovedsak være å legge føringer for driften av regionen i det 

første ordinære året som blir i 2014 etter at alle klubbene har hatt årsmøte og 

det er avholdt et stiftelse Ting. 

 

Sandefjord bueskyttere ønsker å invitere til et felles sikkerhetskurs høsten 

2013 som ville måtte gå over 4 søndager. Dette som en prøve på hva regionen 

oppgaver vil være fremover. Sandefjord har også våren 2013 arrangert 

ungdomsstevner der ungdommene selv arrangere, har dommeroppgaver og er  

skytledere, dette som et ledd i opplæringen i drift av klubb og høste erfaring. 

 

Det er en nødvendighet at klubben sender med aktivitetsledere som kan følge 

kurset og dermed kan følge opp skytterne mellom kursdagene og vet hva de 

skal jobbe videre med frem mot neste kursdag. 

 

 

Vårt forslag til retningslinjer for interimsstyret er: 
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Interimsstyret består av : 

 

Marius Halvorsen  Larvik 

Line Ridderstrøm   Sandefjord 

Jarle Flathus  Akkerhaugen 

Vara 

Vigdis Gjone  Larvik 

Johny Sandbæk  Sandefjord 

 

Interimsstyret får i oppgave og utarbeide retningslinjer for drift av Vestviken 

Bueskytterregion i 2014. 

Utarbeide planer for drift av regionen og kartlegge hvilke oppgaver som er viktig 

for regionen og bedrive.  Fremskaffe medlemmer til styret. 

 

Utsendelse og innkalling til stiftelse ting av Vestviken Bueskytteregion i god tid 

til at alle klubber får behandlet saken på sitt årsmøte. 

 

Interimsstyret må også gjøre forarbeidet til registrering av regionen før et 

stiftelse ting.  

 

Interimsstyret kan også støtte de skyttere som har deltatt på Internasjonale 

mesterskap, herunder NUM, med inntil kr 500,00 og aktive som deltok under 

Ungdomslekene på Lillehammer 2013 med inntil samme beløp. 

Dette forutsetter at NBF godkjenner Interimsstyret og at midlene frigis.  

 

 

 

Sandefjord Bueskyttere håper alle klubbene i regionen kan behandle dette i 

sine styrer og at vi kan møtes på Akkerhaugen helgen 8 og 9 juni 2013 og få 

vedtatt et Interimsstyre. 

Har klubbene innspill på dette så ønsker vi å få tilbakemeldinger hurtig slik at 

vi kan gjøre det meste av papirarbeidet på forhånd og vi har klare målsetninger 

med møte på Akkerhaugen. 

 

Mvh 

 

Sandefjord Bueskyttere 

Styret 


