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Styremøte 26.10.22 
 
 
Til stede fra styret: Cato Brekke, Henrik Thomassen, Johan Forsberg, 
Bente Strandos, Per Fredrik Simensen, Eva Helene Hansen, og Linda Iren 
Sørvig.   
 
 
Fravær: Øyvind Wulfsberg, Andre Kjennerud, Knut Ole Avdal, og Bjørn Gjerstad. 
 
 

Sak  Ansvar 

1 Gjennomgang 
referat  

Godkjent LIS 

2 Admin   
 

3 Økonomi Vi har ting under kontroll.  
 

Vi aktivt ute og søker midler der det er mulig 😊 
 
Vi må oppjustere prisen på hagleskytingen grunnet 
økt innkjøpspriser på både duer og skudd. Øyvind 
sjekker innkjøpspris.  
 
Hpk må ha et premium abonnement på SSI. 
 
Hpk oppgraderer til inrx::Live. 
 

EHH 
LIS 
ØW 
BG 

 Undergrupper Styret oppfordrer de ulike gruppene til å ha et årlig 
møte innen 1.januar.  
 
DSSN. 
Vi er representert ved Bjørn Gjerstad på DSSN 
klubbledermøte.  
 
Erik Johannes Larsen NPK skal i november / 
desember holde et riflekurs. Dato kommer senere. 
Sted: cella under haglebrakka 
 

BG 

4 Aktivitet  Reumatisme foreningen for Nedre Buskerud ønsker 
å begynne og skyte samt ta sikkerhetskurs. De 
begynner på rekrutten 
 
Bente er i gang med å innhente politiattester på de 
nye i styret samt nye skyteledere, Ung-Hkp og 
rekrutt.  

BS 
CB 
BG 
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Audun Solberg – Cato og Bjørn avtaler et møte for å 
kartlegge Westernaktiviteten.  
 
Bente undersøker om vi kan få støtte/kursholder til 
å holde et skytekurs for medlemmene. 
 

5 Dugnad, 
vedlikehold og 
anlegg 

Månen – Det gjenstår en uke med gravemaskin.   
 
Haglebrakka – Oppmann bør man få en oversikt 
over lyd og innvendig kledning osv. Cato tar kontakt 
med Roger Hansen ang lyd. 
 

CB 
KOA 
JF 
 

6 Innkjøp og 
investering 

Hagle 
Vi går til innkjøp av miljøvennlige duer. Dette er 
duer som falmer etter hvert.  
 
2 telt med full Hpk-logo. ØW innhenter flere tilbud.  
 
Sjekk pris på coachjakker 
 

ØW 
JF 
 
 

7 Møter Aron.  
Det årlige samarbeidsmøte. Cato avtaler med Aron 
dato, sted. 
 
Sam.arb. utvalget  
Det er ikke satt dato for neste møte. 

- Vei, brøyting, graver, noe vi felles kan søke 
på?  

 

LIS 
CB 

8 Sosialt Det legges opp til en sosial sammenkomst 14 

januar for alle med verv og roller i Hpk.  

 

Alle 

     

9 EVT Deltagruppa skal holde førstehjelpskurs. BG tar 
kontakt og kommer med forslag til dato.   
 
Andre er flytta fra bommen, og bommen er 
overflyttet til Cato. 
 
Andre er flytta fra bom til dugnad. Innhold og dato. 
 
Hpk har nå nett på huset, men vi trenger også nett i 
resten av anlegget. Gjerstad er på saken 
 
Hjemmesiden 
Vi oppgraderer informasjon. De ulike oppmenn 
oppfordres til å komme med innspill.  
 

CB 
AK 
BG 
PFS 
 

 


