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Styremøte 25.05.22 
 
 
Til stede fra styret: Cato Brekke, Bjørn Gjerstad, Per Fredrik Simensen, 
Henrik Thomassen, Johan Forsberg, Bente Strandos, Knut Ole Avdal og 
Andre Kjennerud og Linda Iren Sørvig.   
 
 
Fravær: Eva Helene Hansen og Øyvind Wulfsberg 
 
 

Sak  Ansvar 

1 Gjennomgang 
referat  

Godkjent LIS 

2 Aktivitets-
kalenderen 

Er oppdatert både på nettsiden og på klubbhuset. LIS 

3 Økonomi Vi har ting under kontroll. 
 
Vi må oppjustere prisen på hagleskytingen grunnet 
økt innkjøpspriser på både duer og skudd. 
 

EHH 

4 Aktivitet  Bente er i gang med å innhente politiattester på det 
nye styret og nye skyteledere på Ung-Hkp.  
 
Rekrutt  
- Når det kommer nye så skal de tas inn på 

pauserommet for en gjennomgang ang 
sikkerhet osv. 

- Info på hjemmesiden ang alder. 
 
Sikkerhetskurs – Bente lodder stemningen på face 
ang kurs før det oppsatte i slutten av september. 
 
Audun Solberg – Cato og Bjørn har et møte for å 
kartlegge Westernaktiviteten.  
 
Ung – Hpk 

Sommerskolen 21 – 23 juni og 8/9 august 
Vi jobber opp mot skolene og øvre eiker 
kommune. 
 

Holtefjell Masters 
- Styret skryter av alle om bidro til at stevnet ble 

så vellykket. 
 

BS 
LIS 
CB 
BG 
JF 
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5 Dugnad, 
vedlikehold og 
anlegg 

Fiber - Går som planlagt 
 
Søknaden om godkjenning av banen er nå inne hos 
NVE. 
 
Månen – Det gjenstår en uke med gravemaskin.   
 

 

6 Innkjøp og 
investering 

Innkjøp – Vi kjøper inn et lager med bly 
 
Vi undersøker pris på 6 - 10 Stenvaag. 
 
Vi må handle inn 22. skudd 
 

AK 
ØW 
 

7 Sam.arb. utvalget 31.5 kl. 19.00 på Hpk 

 

CB 
LIS 

8 Sosialt Vi tenker på å arrangere en klubbdag. Sosialt 

samkvem med mat og skyting.  

 

Alle 

9 EVT Skuddskjema – vi må få registrert antall skudd ut på 
ulike eventer. Linda lager skjema og legger i hylla på 
styrerommet.   
 
Andre – er på bommen. 
 
Vi trenger lys ved bommen. Gjerstad. 
 
Hilden låner anlegget. 3 – 5 juni.  
 
Kretsen: 
Det må forfattes et skriv ang sammenfalling av 
stevner innad i kretsen.  
 
NSF: 
Det bør forfattes et skriv ang plugging av våpen. 
 
SOME - ansvarlig sysler med tanken om en folder.  
 
Dynamisk – ved stevner evt sende mail til alle 
medlemmer ang dugnad. Vi må prøve å aktivisere 
flere medlemmer. På den måten så kan vi kanskje 
komprimere tiden for bygging fra 4 til 2 uker.  
 
Når det sendes mail, info på face, ulike eventer osv 
er det viktig at det står Hpk da det er Hokksund 
pistolklubb som er arrangør. Hverken feltgruppa 
eller dynamisk.  

BS 
LIS 
AK 
BG 
PFS 

 
 
 


