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Styremøte 15.12.21 
 
 
Til stede fra styret: Cato Brekke, Bente Strandos, Johan Forsberg, Bjørn 
Gjerstad, Eva Helene Hansen, Øyvind Wulfsberg og Linda Iren Sørvig.   
 
Fravær: Per Fredrik Simensen, Andre Kjennerud og Jon Richard Røine 
 
 

Sak  Ansvar 

1 Gjennomgang 
referat  

Godkjent LIS 

2 Heng fra forrige 
møte 

  

3 Admin Roller og fordeling 
- Tas på neste styremøte.  

 
NSF oppfordring ang navnskifte og logo. 

- Navnskifte for Hpk er uaktuelt og logoen vår 
består. Vi svarer forbundet.  

 
Politiattester 

- Bente purrer og sender ut brev om at dersom 
noen ikke kan fremlegge attest, så kan de ikke 
inneha verv.  

- Bente sjekker med forbundet ang regelverk på 
dommer osv ang gyldighet attester.  

 
Aktivitets kalender 

- Vi venter på svar fra kretsen.  
- Feltdommerkurs i uke 6.  

 
Korona 

- Rekrutt går om vanlig med munnbind og meter. 
- Felt kan også trene med munnbind og meter. 
- Øyvind handler inn noen munnbind  
- Vi avlyser krutt og grøt.  
- Romjulsdrønn – vi lodder stemningen på face. 

Viktig at vi er ute og holder meteren. 
- Vi avlyser julebordet, men prøver å få arrangert 

noe på nyåret. 
  

CB 
BS 

4 Økonomi Status 
- Vi får refundert en del da arrangementer / 

stevner har måtte nedjustert deltakere. Dette 
gjelder også Ung-Hpk. 

- Vi holder oss ajour. 
- Eva snakker med Jon RR ang fakturene på 

anlegg  
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Omsøkte midler 
- Metallpengene har kommet. 
- Vi har ikke hørt noe på de søknadene vi har 

sendt. 
- Dam-søknaden er ikke noe vi faller inn under. 

Da forbundene våre ikke er med i Dam. 
- Kan vi tenke noe angående de eldre – Litt sånn 

som vi har Ung – Hpk. 
 
Budsjett møte 

- 19.01 hos Eva.  
 
Oppmenn  

- Innputt til budsjett 22. De ulike oppmenn må 
sende inn innspill til budsjett til styret.  

- De må også forfatte en årsberetning.  
 
Kontrollkomiteen 

- Viktig at arbeidsoppgavene gjennomgås. Da det 
snart er årsmøte.  

 

5 Anlegg Søknad kommunen 
- Cato er i dialog med kommunen og 

saksbehandling.  
 

Vinteraktivitet, hva skal holdes åpent 
- Brøyting. 25 m banen, veien til månen, flata på 

månen. Veien opp mot silhuett og de tre nye 
cellene ved Haglebrakka. Dersom det skulle 
dukke opp noe annet, så tar vi det i betraktning 
underveis. 

- Vanlig drift på banen, så lenge meteren holdes.  

 

CB 

6 Utstyr Innkjøp og investeringer 22 
- Avhengig av budsjettmøte og innspill fra de 

ulike oppmenn. 
 

 

7 Annet Diplom ang sikkerhetskurset. 
- Bente fikser.  

 
Aspirant skjema 

- Linda printer.  
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