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Styremøte 28.10.21 
 
 
Til stede: Cato Brekke, Bente Strandos, Per Fredrik Simensen, Andre 
Kjennerud, Jon Richard Røine, Johan Forsberg, Bjørn Gjerstad, Eva 
Helene Hansen, Øyvind Wulfsberg og Linda Iren Sørvig.   
 
Fravær:  
 

Sak  Ansvar 

1 Gjennomgang 
referat  

Ingen kommentarer. LIS 

2 Heng fra forrige 
møte 

  

2 Admin 

 
Rutiner, dokumentasjon, avtaler 
- Rekrutten: Skal vi lage en liten huskeliste på 

standplass med info om skyteteknikk? Tenke tenke… 
- Vi bør ha et arbeidsmøte ang en generell 

anleggsinstruks. 
- I tillegg må vi lage en spesifikk for hvert område.  
- Vi MÅ bli flinkere til å passe på at folk skriver seg inn i 

boka. Det er brudd på sikkerhetsreglementet og 
utvisningsgrunnlag. Sende mail med Rubic hvert 
kvartal med en påminning.  

- Fra 1.1.22. skal vi føre logg på rekrutten. Kvinner, 
menn og under 20 år.  
 

Årshjul/Aktivitetskalender 
- Planmøte og styremøte med alle oppmenn 24 

november, dette møtet setter retningslinjene for 
aktivitet 2022. 
 

Samarbeidsavtale ASK 
- Samarbeidsmøte med Aron (evaluering 2021- utsikter 

2022,  
 
Vi tar kontakt med kretsen og foreslår et ledermøte en 
gang i året for å få opp kontakten mellom de ulike 
klubbene.  
 
Politiattester 
- Det er sendt purring til de som ikke har levert. 

 

Alle 

3 Økonomi Inntekter 
Det kommer litt og litt. Stevner og arrangementer. 
 
Medlemmer 
Nå er vi 478 medlemmer.  
 
 

EHH 
BS 
LIS 
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Budsjett.  
Viktig at styret innhenter tilbud og får en godkjenning av 
kasserer/styret før innkjøp. 
 
Hpk butikken. 
Vi må oppdatere prisene i butikken.  
 
Kommende utgifter 
- Utgifter anleggsoppgradering. JRR kaller inn til møte 

J.fr forrige referat slik at det foreligger en oversikt 
over resterende.  

- El anlegg. Vi må innhente anbud. JRR.  
 
Søknader (Spire, sparebankstiftelsen) 
- Vi fortsetter å søke 
- Spire – vi søker på ung.hpk 
- Metallsiluett  
- Kretsen ang Ung Hpk og ultravasker. 
- BS og EHH ser på muligheten for å få Vo og 

breddestøtte (refusjon) for sikkerhetskurs, 
dommeroppgradering osv.  

- Dam midler. De over 65 år. Cato sjekker.  
 
Regnskapsprogram 
- Eva sjekker om vi kanskje skal bytte program pga vi 

begynner å bli store.  

 

4 Anlegg 

 
Dugnad, anleggsrydding og vinterklargjøring. 
- Vi må rydde.  
- Dugnadslisten ligger på teams.  
- Vi burde ha fikset et stålfat på hver standplass. 

 
Bruk, fordeling av tider, grener og områder 
- Ting fungerer bra. 

 
Stevner / cup  
- Slugfelt 14.11 (CB, AK og PFS) 
- PG 28.11 
- LV1 rifle 28.11 
- Ruger rimfire klubb arr 05.12   
- LV1 MR/PCC 12.12) 
- Graut og kruttrøyk 19.12 
- Kommende kurs  

 
Gjenstående arbeid, baner og graving (Ref befarings dok 
sendt i mai) 
- Kommunebefaring. Vi venter på respons på tilsvaret 

vårt til kommunen. 
 

Grillhytta 
Legges på vent grunnet økonomi 
 
 

JRR 
JF 
PFS 
AK 
LIS 
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Lyktestolper, strøm, helårsbelysning i anlegget 
- Kommer når strømmen er på plass. JRR er på saken 

 
Bom demning 
Andre og Per Fredrik jobber med saken. 
 
Lamper 25m banen (må skiftes) 
 
Brøyting 

- Vi tar det inn til samarbeidsutvalget.  

 

5 Utstyr 

 
Rifler og magasin 10/22- Nå er alt ok.  
 
Vi bestiller 4 stk høykapasitetmagasiner. ØW 
 
AR15 rifler, status = rifler mottatt, men søknadene er ikke 
behandlet hos politiet enda. Det er varslet lang 
behandlingstid.   
 
Telt (DSSN). 
JRR er på saken 

 

ØW 
JRR 

6 Saker og ting fra 
Grupper & Utvalg 

 

Rekrutt  
Vi har omorganisert litt på gruppene da vi har fått noen 
nye skyteledere. Mail kommer 
 
Ung HPK  
Vi har 120 elever (4 skoler) på vent til våren. Kontakten 
mellom skolene og Ung-Hpk er veldig god. 
 
Pandefri  
Veldig vellykket. Vi ser gode resultater i etterkant med 
opp til 10-12 ungdommer på rekrutten. 
  
Vi sender 2 representanter til DSSN til ekstraordinært 
forbundsting.  

 

BG 
BS 

7 Samarbeidsutvalget 

 
Vei og bom rakkastadseterveien. 
Artikkelen og åpningen av ny bom inn mot 
Hoensvannveien. Dette gjelder ikke oss.  
 
Myremoen skianlegg. Vi har sendt inn kommentar til 
kommestyret og venter på neste kommunestyremøte 
hvor dette blir tatt opp. 
 
Fiber. 
Vi har bedt om ordrebekreftelse.  
 
Forslag til avtale (alle samarbeidsutvalg bør ha en 
formalisert avtale i bunn, utkast sendt til parter for 
kommentarer) 
 
Skytterhuset BJFF/ Eker. 

LIS 
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Her florerer det med usanne rykter. Klubbhuset er ikke 
lagt ut for salg.   
 

Evt Annet 

 
- Skogholdt. Reklameskilt mot rabaterte priser.  ØW 

 


