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Styremøte 23.02.22 
 
 
Til stede fra styret: Cato Brekke, Per Fredrik Simensen, Johan Forsberg, 
Eva Helene Hansen, Bente Strandos, Andre Kjennerud, Øyvind 
Wulfsberg og Linda Iren Sørvig.   
 
Til stede ang NM PPC og Rifle: Erik Torp. 
 
Fravær: Bjørn Gjerstad 
 
 

Sak  Ansvar 

1 Gjennomgang 
referat  

Godkjent LIS 

2 Admin   

3 Økonomi Medlemskontingenten er sendt ut.  
 
Vi har fått nytt regnskapssystem. Tripletex. All 
dokumentasjon blir nå lagret elektronisk.  
 

EHH 

4 Søknader Sparebank stiftelsen søknads frister. 

 

EHH 

5 Dyno Nordisk PCC 2023  

17 – 18 med pre mach 15 og 16. juni. 

MD: Erik Torp 

RM: Mark Weisinger 

 

Styret må være behjelpelige med mannskap, mat 

og sanitær osv. 

• Kan vi få lenket sponsorene inn på face og 

hjemmesiden 

 

Nordisk Rifle 2024.  

Det kan vi evt dele med Ringerike. Vi tar en dag 

og Ringerike en dag.  Ingen beslutning tatt. Dette 

er kun et forslag.  

 

PCC 
Vedtatt 

6 Sport Innspill NSF sikkerhetskurs 

- Teamsmøte 28.2. Viktig at vi deltar på dette. 

Cato og Bente blir med. Vi inviterer med Vidar 

Nilsen og Erik Torp.  

 

BSCB 
 

7 Rekrutt Forslag, opplegg fra trenerkurs 

- Det er ønskelig å ha en trening for 

viderekomne på tirsdagene. De som var på 

LIS 
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trenerkurset tar ansvaret for dette. Vi legger 

ut info på face og hjemmesiden.  

 

8 Årsmøte Styremøter før årsmøte 15.03  

- Alle innkomne saker til årsmøte skal 

styrebandles før årsmøte.  

- Styret har fått en anonym mail hvor det 

fremmes tre forlag til saker på årsmøte. 

Mailen er besvart. 

- Alle saker som skal inn til styremøte skal være 

sendt av medlemmer. I og med mailen er 

anonym så kan ikke dette tas inn til styre.  

- Sted for Årsmøte. Varlo grendehus. Info 

legges på face og hjemmesiden. 

 

Valg komiteen 

- Er i gang med prosessen. 

  

Kontrollkomiteen 

- Cato minner dem på oppgavene deres. 

 

Hederstegn 

- Innstilt en person. Hemmelig inntil årsmøte.  

 

CB 
LIS 

9 Anlegg Strøm på anlegget   

Nå er det ferdig på månen. Vi trenger å legge inn 

mer strøm på huset. Det ligger i bakken og vi må 

bare få koblet den på huset. Pris 10 – 15 000 + 

mva. 

 

Kommune prosessen 

Vi har sendt alt av info i kommunen som vi har 

fått beskjed om å sende. Vi avventer svar.  

 

Fiber klubbhus 

Vi må bare bestemme abonnement så er vi i 

gang.  Øvre Eiker fiber tar kontakt med Cato.  

 

Ung HPK 

Vi har 5 skolebesøk på planen. 5/4, 19/4, 3/5, 5/5 

og 12/5. Disse dagene blir haglebrakka og 25 m 

brukt. Vi har lenge hatt et samarbeid med Njff 

Buskerud (fylkeslaget), men nå har vi blitt 

kontaktet av Dfs (Eker skytterlag). De ønsker også 

å ta del i samarbeidet. Det er et samarbeid vi ser 

frem til. Den 3/5 kommer Hokksund ung.skole og 

CB 
JF 
LIS 
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i den forbindelse kommer vi til å invitere ordfører, 

Idrettsrådet, idrettskonsulent osv.  

 

Web info, baneoversikt finnes nå på hjemmesiden 

 

10 Annet Vakter Vikersund  

Vi kommer ikke til å ha en felles påmelding, men 

vi legger ut info på Face. 

 
Stevneleder i regi av Hpk. 

- Resultatføringsansvaret J.fr stevner overføres til 
stevneleder. AK tar kontakt med de ulike 
oppmenn. 

 
Sikkerhetsplakater 

- Vi oppdaterer sikkerhetsinfo på begge sider av 
huset 

 
Forslagskasse. 
Vi kjøper en postkasse og henger den ved 
besøksboka. 
 
Målkasser  
Vi kjøper målekasser  
 
Magasiner 
Til AR. Vi graverer navn inn på dem. Vi har bestilt 12 
stk. 
 
  

LIS 
AK 
ØW 

 
 
 


