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Styremøte 19.05.2021 
 
 
Til stede: Cato Brekke, Jon Richard Røine, Bjørn Gjerstad, Bente 
Strandos, Johan Forsberg, Per Fredrik Simensen, Andre 
Kjennerud, Eva Helene Hansen, Øyvind Wulfsberg og Linda Iren 
Sørvig.   
 
Ikke til stede: Arve Løkamoen 
 
Sak  Ansvar 

1 Gjennomgang 
referat  

Referat godkjent. 
 

LIS 

2 Mail og post    

3 Konstituering  Resultatansvarlig Arve Løkamoen trekker seg fra 
vervet med umiddelbar virkning. Det betyr at 
1.vara Andre Kjennerud overtar vervet.  
 
Oppmann benkeskyting - Kim Inge Haugen 
avtrer, og Røen er ny oppmann.   
 
Messe og event ansvarlig endres nå til å kun hete 
messeansvarlig. Event faller inn under styret.  
 
Byggkomite blir fjernet. 
 

AK 

4 Økonomi Vi holder budsjettet og er i god rute. 
Vi huske å søke 
koronapenger/kompensasjonsordning.  
Vasking av hus. Vi setter– 500 kr uka. 
Vipps er oppdatert og i bruk. 
Antall medlemmer er 457. Vi venter i spenning på 

nr 500        

 
Kaffebånd – gratis til styret og oppmenn. 
 

 

5 Søknader Vi fikk innvilget 200 000. Sparebanken ønsker at 
vi lager en sak i Eikernytt. Det blir offisiell 
overrekkelse av sjekken. 
 
Det er sendt en søknad til Viken fylkeskommune 
ang Holtefjell. 220 000 
 
NB – Vi må huske på  

- Gjensidige stiftelsen  
- Sparebankstiftelsen  

CB 
EHH 
LIS 

6 Korona J.fr stevneaktivitet, rekrutt osv følger vi 
smittevernsanbefalingene fra Øvre Eiker 
kommune og øvrige myndigheter. 
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7 Sikkerhetskurs Gjennomføres på teams 
 

BS 

8 Politiattester Alle med verv og stillinger skal uten unntak 
fremlegge politiattest. Det lages et system for 
sjekk av dette.  
  

BS 

9 Stevner Retningslinjer for dynamiskstevner (og andre 
stevner i Hpk). 
Hpk medlemmer kan velge funksjonærskyting 
u/betaling mot dugnad eller funksjonærskyting 
med betaling u/dugnad.  
 
Feltstevne 
Dersom rekrutter skal være med må det avtales 
på forhånd og de må ha minimum 8 rekrutt-
treninger slik at en funksjonær som kan følge. 
Skyte på funksjonærskytingen og jobbe på 
søndagen. 13 års aldersgrense.  
 

 

10 Rekrutter Rekrutter kan delta på felttrening dersom de har 
gjennomført 8 treninger.  
 

 

11 Ung - Hpk Vi har hatt besøk av to skoler. Til sammen 66 
elever. Det er et godt samarbeid med Njff 
Buskerud, Eker skytterlag og Hpk. Dersom vi skal 
opprettholde trykket så er det viktig at vi har en 
base med skyteledere – kan skolene evt starte 
senere?  
 

LIS 

12 Utleie Njff Buskerud har avlyst leie av haglebanen. 
Drammen Jff har avlyst leie av banen 2 ganger. 
Alle tre avlysningene er grunner 
smittevernreglene i Drammen og Asker.  
 
Det er kommet en forespørsel fra Drammen JFF 
ang spørsmål om de kunne inneha en nøkkel til 
Haglebrakka. Det avslåes da styret finner det 
unaturlig at en annen klubb skal ha egne nøkler til 
deler av anlegget. De vil selvsagt kunne leie 
haglebrakka, men da via styret/oppmann.  
 

LIS 
VF 

13 Innkjøp Lampene til styrerommet er kommet.  
 
Bjørn sender søknad ang magasinene. 10 stk * 
25 skudd magasin.  
 

CB 
BG 

14 Samarbeids- 
utvalget 

Bjff og Eker har kontaktet advokater ang 
motargumenter J.fr Myremoen.  
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15 Dugnad Linda lager en liste på teams – hva som skal 
gjøres.  
 
Strøm – opp til Johanhuset. Kabel er bestilt. 
Bom – må settes opp.  
Benkene – må plasseres ut.  
Hagle – vi må kle den innvendig og lydanlegget 
bør fikses. Vegard er blitt informert. 
 

JRR 
JF 
LIS 
VF 

16 Bygg Vi fikk 2 søknader på jobben med vask av 
klubbhus. Vi deler det i 2 jobber. Eva tar kontakt 
og skriver kontrakter. Linda blir kontaktperson.  
1. Ordinær vasking. Steff Bermingrud.   
2. Madelen Forsberg – vask etter stevne og arr.  
 
 
Grillhytta settes på månen ved siden av 
Johanhuset. 
 
 

EHH 
LIS 

17 Innkomne 
saker 

Investering av 3 stk klubbvåpen AR-15 rifler. 
Søknad ligger som vedlegg. Jon Richard skriver 
søknaden og Øyvind skriver under. Vi søker på 2 
stk. 
 
Innkommet forslag om funksjonærgave. Styrets 
innstilling er at det blir– Hpk keramikk krus. 
Oppmenn har nå mulighet til å dele ut. Husk å 
rapportere antall til Kasserere.   
 
Treningsoppsett av feltløypa. 
Styret er positive til forslaget. Det blir et møte 
med feltoppmann, Heidi, Espen A og Vegar B, 
Cato, Jon R, Bjørn G og Øyvind.  
 
Profilering av Interjakt 
Richard Jacobsen – ønsker på henge opp en 
banner. Innvilget.  
 

JRR 
ØW 
EHH 
CB 
ØW 
JRR 
BG 

 

 


