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Styremøte 25.08.21 
 
 
Til stede: Cato Brekke, Bente Strandos, Per Fredrik Simensen, Andre 
Kjennerud, Jon Richard Røine, Dag Torleif Askim, Johan Forsberg, Bjørn 
Gjerstad, Øyvind Wulfsberg og Linda Iren Sørvig.   
 
Fravær: Eva Helene Hansen 
 

Sak  Ansvar 

1 Gjennomgang 
referat  

Ingen kommentarer. LIS 

2 Admin • Rutiner og dokumentasjon. Vi lager to permer som 
inneholder diverse maler og instrukser. LIS 

• Årshjul (Gjennomgang, revidering) 
Fast punkt på agendaen – revidere årsplanen på 
hvert styremøte. 

• Kamera (LIS).  
Vi har revidert og oppdatert instruksen. Den legges i 
permen, på teams og hjemmesiden. 

 

LIS 

3 Heng • Dugnad 
Strømmannen er på ferie, men vi har fått dato når 
han er tilbake. Lamper, strøm skytterhus og 
lyktestolper. 

 
• Politiattester 

Dette må på plass. Legge en liten sak på 
hjemmesiden ang politiattest, samtidig henvise til 
BS. LIS publiserer når BS har skrevet.  

 

JRR 
PFS 
AK 
BS 
 

12 Økonomi • Likviditet  
Eva er borte, men nå er utgiftene på hold inntil hun 
er tilbake. 

• Medlemmer 472 

• Kommende utgifter 
- Jon Richard informerer om status 

entrepenørarbeid og disputt. 
- Utgifter til Ingebo Maskin. 

• Søknader (Sparebankstiftelsen, Gjensidige ……) 
 

 

13 Anlegg • Bruk 
- Kiosken. Materialforvalter har ansvar for 

innkjøp og Johan organiserer kiosken.   
- Utleie – PST (grensevakten), Ønsker fast leie 

4 dager i uka. 25 m og sted opp til 50 m med 
Mp5. Man, tir, tor, fre. Vi er i dialog. 

ØW 
JF 
JRR 
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• Stevner / cup 

Stevner går som planlagt bortsett SWS og PPC 
 

• Kommende kurs (DSSN RO) – 9 og 10 okt.  
 

• Trenings dager, er fordeling ok? Hva med rekrutt 
Tas en gjennomgang på førstkommende 
skyterledermøter. 
 

• Gjenstående arbeid, baner og graving ( ref befarings 
dok sendt i mai) 

Jon Ricard informerer om TAM AS som 
Regodkjenning av anlegget 2022, ny anleggs 
instruks må etableres og nytt banekart. 
Vedrørende befaring så er det nestleder som 
han ansvar for å kalle inn til ukentlige 
befaringsmøter ang graving. 
Lage en anleggs instruks og banekart for en 
regodkjenning av banen i 2022.  
 

• Søppel konteiner flyttes, JF har kontroll.  
 

13 Utstyr 
 

• Rifler og magasin 10/22. ØW er på magasin saken. 
AK og PFS er på riflesaken  
 

• AR15 rifler og magasiner. Torp og JJR er på saken.  
 

• Utlåns instruks (Vedlagt for gjennomgang/ 
godkjenning). Godkjent og legges i permen.  

 

• Telt (DSSN) er bestilt, men ikke kommet. JRR har 
purret. 

 

• Skiver, lapper til feltstevner, banestevner er i orden, 
dssn rifle/pistol sjekkes opp. 

 

• Pussing av klubbvåpen. Hva gjør vi for å få rutiner 
på dette? Ultravasker – ØW sjekker priser max 
10 000.  

 

ØW 
AK 
PFS 
JRR 

14 Grupper & 
Utvalg 
Saker og ting 
fra 

• Rekrutt  

⎯ Her bør vi undersøke om vi kan lage en 
digitalpåmeldingstjeneste.  

⎯ 16.9 kl. 18.30 skyteledermøte. 
 

• Ung HPK (status høsten) – følges opp.  
 

BS 
LIS 
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• 2.11 og 9.11 er det sikkerhetskurs. 
 

• Trenerkurs, Bente er i dialog og holder på å finne en 
helg som er ledig.  

 

 Samarbeids-
utvalget 

• Vei og bom rakkastadseterveien. Fremdeles lagt på 
is.  
 

• Myremoen skianlegg 
Det er nytt samarbeidsmøte 26.08.  
 

• Fiber 
       Vi sjekker. 

 
• Forslag til avtale (alle samarbeidsutvalg bør ha en 

formalisert avtale i bunn, utkast til diskusjon 
vedlagt) 

 

LIS 

15 Annet • Knut Ole kan ta over som Hagleoppmann, når han 
er ferdig i militæret. 

 

• Holtefjell  
Burde avlysningen ha vært en styresak? Leder og 
nestleder innser at kanskje styret burde ha vært 
informert i forkant av avlysningen. Den ytterlige 
medlemsmassen kunne også ha blitt informert 
tidligere. Det var Leder, nestleder og sportslig leder 
som var ansvarlig for å ta avgjørelsen om avlysing. 

 

 

Evt  • Samarbeidsavtalen med Aron utsettes til neste 
møte.  

 

• Handycap tilpasset bane. Viktig at vi har dette i 
fokus. Mye er allerede tilpasset. 

 

• Vi har hatt en gjennomgang av våpen vs 
våpenkortliste.  

 

• Julematch – Dyno. Styre har fått en forespørsel om 
gløgg, pepperkaker, kiosk, arb.lys og Bål. Styret 
godkjenner.  

 

• Materialforvalter bestiller nye HPK stempler.  
 

 

 

 


