Årsmøte 2020
Asker Skyteklubbs westerngruppe, Out West Gunslingers (OWS)
Årsmøtet avholdes i Olledalen skytesenters klubbhus (Storsalen)
Onsdag 12. februar 2020, kl. 19:00
Sak 01: Konstituering av årsmøte 2020.
Vedtak: vedtatt. Årsmøtet konstituert kl. 19:04. onsdag 12.02.20.
Sak 02: Valg av dirigent, referent og to til å signere protokoll.
Vedtak: Richard Berge ble valgt til dirigent og referent. Kenneth F. Goa og XXX signerte
protokoll.
Sak 03: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: godkjent.
Sak 04: Godkjenning av de stemmeberettigede i gruppa
Vedtak: godkjent. Styret og samtlige stemmeberettigede i OWS var til stede.
Sak 05: Gjennomgang av årsberetning 2019.
Vedtak: godkjent.
Sak 06: Gjennomgang av regnskap og budskjett for 2019 (vi hadde ikke noe regnskap/budsjett i
2019, så denne saken utgår)
Vedtak: utgikk.
Sak 07: Informasjon fra styreleder angående stans i bruk av blyhagl på baner i SWS-regi
Sekretariatet i forbundet Scandinavian Western Shooters (SWS) har informert om at det er full stans
i bruk av blyhagl på skytebaner i SWS-regi inntil videre. Dette skyldes at forbundet ennå ikke har
fått innvilget dispensasjon fra forbudet om bruk av blyhagl på skytebaner i perioden 2020/2021.
Hvorfor SWS ikke har fått dispensasjon er uklart. I følge presidenten i SWS er det mulig at det har
sammenheng med oppslagene fra NRK om blyforurensning fra Løvenskiold-banen i fjor høst. Det
er mulig at Miljøverndepartementet har satt søknadsprosessen på vent mens de gjennomgår sine
rutiner. Stans i bruk av blyhagl er derfor å anse som midlertidig, i påvente av godkjent søknad om
dispensasjon.
I mellomtiden må vi innstille all konkurranse som involverer hagleskyting. Bruk av slugs og
hjortehagl (buckshot) er ikke lov i westernskyting, og bruk av alternativt hagl som vismut og stål er
ikke å anbefale grunnet pris/sikkerhetsmessige årsaker. Vi må også gå ut i fra at klubbene holdes
under oppsikt av media eller andre, og at all bruk av hagle i SWS-regi vil kunne oppfattes som et
brudd på blyhaglforbudet så lenge forbundet ikke har gyldig dispensasjon.
All annen skyting (revolver, rifle etc.) vil gå som normalt. Styreleder er i kontinuerlig kontakt med
sekretariatet i SWS, og vil viderebringe informasjon om saken så fort det fremkommer noe nytt.
Informasjon i saken vil også publiseres på forumet til SWS på internett (http://www.swsnet.org).
Det er for tidlig å si hvordan stevnesesongen 2020 vil arte seg hvis blyhaglstoppen vedvarer, men
ett alternativ er å skyte Main Match/Wild Bunch uten hagle. Et annet er å skyte kun Side Matches,
ettersom de fleste kan gjennomføres uten hagle. Så langt har ett Main Match-stevne (i Sarpsborg
08.02.20) blitt kansellert, og styreleder følger med på hvordan de andre klubbene vil tilpasse sin
stevneaktivitet.
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Vedtak: godkjent. Alle de fremmøtte var inneforstått med begrensningene på bruk av blyhagl
i SWS-regi inntil videre.
Sak 08: Innkomne saker:
08a): Vi må ordne det praktiske som skal til for å få klubben på beina, slik at vi kan starte med
aktivitet. Dette inkluderer følgende:
- Tilgang til baner, skytetider, skytemateriell (stålmål/skiver) etc. Kan vi bruke eksisterende
materiell, eller må det kjøpes inn/lages? For å kjøre Main Match trenger vi minst 2-4 fallmål for
hagle, og 4-8 hengemål («gonger») for rifle/revolver.
- Er det mulig å få midler fra «moderklubben» til innkjøp av materiell mm?
- Vi må velge en kasserer og opprette budskjett og regnskap. Det skal betales kontingent til
forbundet, og vi bør ha en form for finansiering som dekker div. utgifter. Hvordan løser de andre
gruppene i Asker Skyteklubb dette?
- Lage en logo som passer til klubben. Er det noen kunstneriske som melder seg?
- Rekrutering. Hvordan sprer vi ordet om Out West Gunslingers?
- Viktige dokumenter: finnes det et sted vi kan lagre disse? Jeg tenker på medlemsliste etc.
Praktiske forhold:
- Tilgang til baner, skytetider og noe skytemateriell ordnes av Asker skyteklubb (ASK).
- OWS vil fortrinnsvis bruke utebanen, men innebanen kan brukes hvis det ikke skal skytes
på stålmål. På disse banene vil vi avholde trening til Main Match.
- Trening til Long Range vil skje på egen hånd og/eller på banen til DSN/NJFF (dette
forutsetter at den enkelte har medlemskap i DSN/NJFF).
- Det vil sansynligvis være mulig å få noe økomonomisk tilskudd fra ASK til å kjøpe inn noe
utstyr, slik som rigger, våpen mm.
- OWS skal utarbeide et overslag over hvor mye det evt. vil koste.
- Finansiering av OWS kan kanskje også ordnes gjennom organisering av stevner etc.
- Simen Mathiesen kan være behjelpelig med å lage skytemateriell mot å få gratis
sikkerhetskurs e.l.
- Det presiseres at det kun skal skytes pistolammunisjon (ikke magnum!) på eksisterende
stålmål tilhørende ASK/DSSN-gruppa, da disse ikke tåler rifle/magnum-ammunisjon.
- Sikkerhetskurs vil bli avholdt i sammarbeid med Schedsmoe Country Rough Riders inntil
OWS har fått utviklet eget opplegg for dette og anskaffet nødvendig materiell. Det vil
sansynligvis bli mulighet for et nytt sikkerhetskurs på vårparten.
Rekruttering:
- Det viktigste er å få informasjon om OWS opp på internett-siden til ASK, da det er slik
mange potensielle medlemmer skaffer seg informasjon om skytetilbudet i sitt område
- Thomas Kongsvik kan kontaktes for spørsmål om organisering av «åpen dag»
- Det vil være mulighet for å organisere «demoskyting» for nye potensielle medlemmer.
- En mulighet kan være å «reklamere» for OWS i andre klubber som ikke allerede har
westernskyting på programmet, evt. henge opp notiser på Løvenskioldbanen etc.
- Konkurranse om å lage logo til OWS vil bli annonsert på Facebook.
- Dokumenter tilhørende klubben blir lagret på klubbens gmail-konto
(outwest1873@gmail.com).
08b): Innmelding av medlemmer. Alle som ønsker å være medlemmer i Out West Gunslingers
(OWS) må skrive seg på medlemslista. Det finnes et skjema på hjemmesiden til SWS som må fylles
ut og sendes inn. Dette er viktig for at forbundet Scandinavian Western Shooters (SWS) skal kunne
holde oversikt over godkjente medlemmer, sende ut krav om kontingent mm. Henvendelser om
medlemskap kan rettes til styreleder i OWS på Facebook, personlig, eller på e-post til:
outwest1873@gmail.com
Vedtak: godkjent.
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Sak 09: Valg av ny valgkomité, sekretær, styremedlemmer, varamedlemmer, og kasserer, evt. andre
funksjoner som er på valg.
Vedtak: det ble bestemt å ikke holde valg på verv i klubben, pga. lavt antall medlemmer som
kan bekle disse vervene. Styret fra 2019 fortsetter inntil videre.
Styrets sammensetning:
Leder: Richard Berge (ikke på valg)
Nestleder: Rolf Christian Tressum (ikke på valg)
Deputy Security Marshal (DSM/sikkerhetsansvarlig): Richard Berge (ikke på valg)
Kasserer: (på valg)
Sekretær: (på valg)
Styremedlem: Kenneth Goa (på valg?)
Styremedlem: Christian Brødsjø (på valg?)
Styremedlem: Jarle Brekke (på valg?)
Varamann: (på valg)
Varamann: (på valg)
Valgkomité: (på valg)
Olledalen skytesenter, Asker 12.02.20
Richard Berge
Styreleder
Årsmøte 2020 hevet kl. 20:09
Protokoll godkjennes:

Richard Berge
Leders underskrift

Richard Berge
Referent

Kenneth F. Goa
_________
Protokoll 1

XXX
_________
Protokoll 2
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