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Styremøte 25.01.23 
 
 
Til stede: Cato Brekke, Henrik Thomassen, Johan Forsberg, Per Fredrik 
Simensen, Bente Strandos, Eva Helene Hansen, Øyvind Wulfsberg, 
Andre Kjennerud og Linda Iren Sørvig.   
 
 
Fravær: Bjørn Gjerstad og Knut Ole Avdal 
 
Den 4 jan hadde styret økonomimøte. Referatet fra det møte er sammenflettet med dette.  
 
 

Sak  Ansvar 

1 Gjennomgang 
referat  

Godkjent LIS 

2 Admin Årsmøte  
- 14. mars kl 19.00 
- Det lages en innkalling som sendes til alle 

medlemmer på mail den 14.02.  
- De respektive oppmenn bes levere årsrapport. 
 

ALLE 
 

4 Økonomi Vi har ting under kontroll og det er utarbeidet et 
forslag til budsjett.  
 
Vi har fått noen kommentarer ang 
medlemskontingenten. Det har vært noen 
utfordringer som et resultat av bankskifte hos 
leverandør.   
 
Kontrollkomiteen skal ha møte med Cato og Eva.  
 
Varetelling i slutten av jan/begynnelsen av feb – 
Linda og Øyvind. 
 

EHH 
CB 
ØW 
LIS 
 

5 Anlegg, dugnad og 
vedlikehold 

Konteiner 
Vi bør ha egen konteiner til felt og til PRS 
 
Grillhytta 
Vi henter inn tilbud og gjør innkjøp 
 
Hjertestarteren  
Vi har fått hjertestarter. Det var 24 på 
hjertestarterkurs. Noe som er veldig bra. 
Hjertestarteren vil bli montert på 25m banen i et 
eget skap. 

CB 
JF 
KOA 
AK 
LIS 
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PRS - befaring  
Det opprettes en PRS gruppe i Hpk. Lasse Henriksen 
er oppmann. Ila uka vil det være en befaring med 
PRS og representanter for styre for å bli enige om 
egnet sted på anlegget. 
  
Lys 

- Mer lys på 25 m 
- Lyset på haglebrakka om opp. 
- Lys ved bommen 

 
Haglebrakka – Oppmann bør man få en oversikt 
over lyd og innvendig kledning osv. Knut Ole tar 
kontakt med Roger Hansen ang lyd. 
 
Andre planlegger dugnad våren 2023. 
 

6 Undergrupper PRS. 
Det er ønskelig å opprette en gruppe for PRS 
skyting. 
 
Ung Hpk 
Vi har fortsatt det gode samarbeidet med Eker ang 
skolebesøk. Det er foreløpig satt opp 8 skolebesøk 
ila april og mai. Njff regionslag er også med.  
 

LIS 

7 Aktivitet  Sikkerhetskurs. 
Det er ønskelig med 4 kurs i året og styret jobber 
for å få til dette. Foreløpig er det satt opp et på 
vårparten. 16 og 23 mars.  
 
Nasjonalt dommerkurs. 
Bente undersøker muligheten for å gjennomføre på 
vårparten. 
 
Bente er i gang med å innhente politiattester på de 
nye i styret samt nye skyteledere, Ung-Hkp og 
rekrutt.  
 
Bente undersøker om vi kan få støtte/kursholder til 
å holde et skytekurs for medlemmene. 
 

BS 
 

7 Innkjøp og 
investering 

Leirduer. 
Vi går til innkjøp av miljøvennlige leirduer. Dette er 
duer som falmer etter hvert.  
 
Coachjakker 
Øyvind sjekker pris  

CB 
ØW 
JF 
AK 
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Linkshaglene 
Andre sjekker. 
 
Skyteforheng. 
Vi sjekker og evt kjøper 2 skyteforheng til 
kulefangere som et forsøk. 
 
Konteiner 
Vi har en plan om å investere til PRS og en til Felt 

- 2*10- og 1*20 fot konteiner  
 
Pokal 
Felt ønsker å ha pokaler for klubbmesterskap. Vi 
undersøker med de respektive oppmenn om dette 
er interessant for dem også.  
 

 Søknader  Vi søker økonomisk støtte fra diverse instanser til:  
- Dynamisk Nordisk mesterskap PCC 
- Sommerskolen 
- Ung-Hpk 
- Telt 
- Konteiner 
- Miljø leirduer 

 

 

8 Møter Samarbeidsmøte: 
Vi sender en sms ang et evt noe vi ønsker å opp. 
Dersom negativt svar så tenker vi møte i slutten av 
mars.  
 

LIS 
 

9 Sosialt Styret er i prosess med å lage noen kriterier til en 
plakett for beste sportlig prestasjon. 
  

Alle 

     

10 EVT Hpk har nå nett på huset, men vi trenger også nett i 
resten av anlegget. Gjerstad er på saken 
 
Vi setter en påmelding til førstehjelpskurset 18 feb. 
Linda ordner Eknes som kurssted. 
 
Vi må sette opp sikkerhetskurs for metallsiluett, 
Svartkrutt, PPC, J.fr ny forskrift. Datoer kommer. 
 
Sikkerhetskurs 16 og 23 mars.  
 
Det er ledige verv i kretsen 

- Kontrollkomiteen 
- Utdanningsansvarlig 

CB 
AK 
BG 
Alle 
 

 


