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Styremøte 30.06.2021 
 
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.   
 
 
 
Sak  Ansvar 

1 Gjennomgang 
referat  

Referat godkjent. 
 

LIS 

2 Mail og post    

3 Økonomi Lotteri og stiftelsen søknad om stønad 
vedrørende korona 
 
Vi er ajour ang budsjett. 
 

EHH 

4 Søknader Vi fikk innvilget 200 000. Sparebanken ønsker at 
vi lager en sak i Eikernytt og Eikerbladet. Det blir 
offisiell overrekkelse av sjekken. 
 
Vi sjekker om evt å søke forbundet ang Ung hpk. 
 
NB – Vi må huske på  

- Gjensidige stiftelsen  
- Sparebankstiftelsen  

 

LIS  
BS 
EHH 
 

5 Arrangement  Elvefestivalen - Cato bestiller stand. 
 
Lage en info om arrangementer for bedrifter. Bør 
være ligge på hjemmesiden og lenke ut på insta 
og face med jevne mellomrom. 
 

CB 
LIS 

6 Anlegg Bommen – Andre har kontroll 
 
Strøm og lysmaster – John Richard  
 
Cato informerer Feltgruppa om at sp.10 bør 
unnværes på mandager og onsdager.  
 
Vi er i dialog med pukkverket om en gunstig pris 
på 0,2.  
 
Graving: 
Når gravingen begynner, skal det være befaring 
en gang i uken. Befaringsgruppen skal da bestå 
av dynamiskoppmann, feltoppmann, sportslig 
leder, anleggsmester og leder. 
 

AK 
CB 
JF 
BG 
HOL 
JRR 
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Når anlegget er ferdig så må vi få det regodkjent 
av myndighetene. 
 
Vi må begynne prosessen ang kulefang. 
 
Alt arbeid på banen skal gå via anleggsmester og 
sportslig leder.  
 

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

BS 

8 Rekrutter Det blir et skyterledermøte i august med bl.annet 
fokus på innhold, rutinger samt holdninger. 
 

BS 

9 Ung - Hpk IBK håndball J16 – veldig bra respons fra både 
ledere og kidsa. 
Egen konkusjon: Vi må koordinere innhold opp 
mot tid på en bedre måte.  
 

LIS 

10 Utleie Vi leier ikke ut banen, men har arrangementer 
hvor Hpk har regi.  
 

 

11 Innkjøp Pc 
Vi trenger Pc til sekretær og 
sikkerhetskursansvarlig. Eva fikser office.  
 
Telt m/logo – 20 stk.  
 
Øyvind sender søknad ang magasinene. 10 stk * 
25 skudd magasin.  
 
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. 
 
Grillhytta – vi må lage plattingen først. 
 
Briller – vi kjøper 30 nye briller til rekrutten.  
 

ØW 
JRR 
BG 

12 Samarbeids- 
utvalget 

Vi har snakket om en felles åpendag.  
 
Sjekke ang fiber.  
 

LIS 

13 Dugnad Linda lager en liste på teams. Alle oppmenn kan 
sende liste til Linda dersom det er noe de ønsker 
på lista. 
 
Strøm – opp til Johanhuset. Kabel er bestilt. 
Bom – må settes opp.  
Benkene – må plasseres ut.  

JRR 
JF 
LIS 
VF 
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Grillhytteplatting. 
Hagle – vi må kle den innvendig og lydanlegget 
må fikses. Vegard er blitt informert. 
 

14 Innkomne 
saker 

Det har kommet inn en kommentar på post 4 i 
forrige referat. Godt observert og selvsagt er det 
slik at alle om har et verv i Hpk kan få kaffebånd 
gratis. 
 

 

15 Samarbeid Drammen jeger og fisk. 
Vi har respondert på forespørsel, men venter på 
tilsvar fra dem 
 
Hv02 Delta. 
Det vil kommet et utkast / forslag til avtale fra 
generalinspektøren. 
 
Aron SK 
Vi skal ha en gjennomgang av avtalen til høsten. 
 
Samarbeidsutvalget 
Formalisering av utvalget. Vi formulerer et utkast 
 

CB 
LIS 

16 Evt Nøkler:  
Nøkkelleverandøren sier vi bør ser på nytt 
nøkkelsystem, da det er så mange nøkler i 
systemet. Nøkkelmannen viser at det ikke blir en 
utgift. Vi sjekker. 
 
Medaljer: 
Klubbmedaljesystem. Vi undersøker  
 
Skyteledere skal bruke skyteledervester 
 
Ref fra møte med Pod ang ny forskrift/rundskriv. 
BG legger ut info på hjemmesiden og face. 
 
Sørvis: Vi må ha sørvis på både haglene og 
pistolene. De sendes til Interjakt for sørvis.  
 
Avtale. Vi fornyer samarbeid/klubbavtalene. 

- Jaktdepoet 
- Interjakt 

 

ØW 
BG 
BS 

 


