
                                          
 
Referat fra styremøte mandag 1. februar 2016 
 
Tilstede:  
Fra styret: Johan Janssen, Vera Tingsrud, Svein Fladby, Terje Busk og Magne Fladby.  
 
Fra utvalg: Jørn Dalen 
 
Per Arne Nilsen, Anita Utse, Bergsvein Bårdstu, Trond Gran og Kjell Aarskog hadde meldt 
forfall. 
 

Saksnr   Ansvarlig  Frist  

1 Referat siste møte godkjent.   

2 Aktiviteter i februar og mars. 

 Førstkommende helg åpent stevne 50 m og finale i Østlandscupen 
(DFS). Banene bygges om på torsdag morgen av Team Kisen 
Veteran.  

 Årsmøte 18/2, hallen stenges for skyting.  

 Landsstevne ØRS 3/3 – 5/3.  

 Militærlandslaget har samling i hallen på dagtid i uke 11. 
 

 
 
 
 
 
 

 

3 Skal styremedlemmene slippe vakter? 

 Styret er av den mening at vi bør slippe.  

 Per Arne har fått revidert liste over hvem som skal gå vakter. 

 Ungdom kan i større grad nyttes, men som hjelper sammen med 
erfarne skyttere. 

 Navn på stevneansvarlig settes inn på vaktlista.  

 Vaktinstruksen sendes ut sammen med vaktlista. 

 Det gjennomføres kurs på nytt dersom det er et ønske blant 
medlemmene. 

 

 
 
Per Arne 

 

4 Svinn av lagsutstyr. 

 Det har vært svinn av lagsutstyr. 

 Koden på våpenskap nr 1 endres. Styremedlemmer, leder for 
utvalgene og utvalgte i Ungdomsgruppa får den nye koden. Ingen 
andre. 

 Det opplyses om dette på neste medlemsinfo. 
 

 
Johan   

 
Utføres 
neste uke. 

5 Kurs/opplæring Megalink. 
På grunn av sykdom hos kursansvarlig i Megalink har vi ikke fått et endelig 
tilbud. Anita følger opp saken. 

 
Anita   

 
  

6 NM luftgevær 2016. 

 Innbydelse og tentativ tidsplan er sendt til NSF. 

 Bergsvein har kjøpt inn mesteparten av premiene. 

 
 
 
 

 



 Styret godkjenner innkjøp av 12 stativer til de nye skivene. Utgiften 
posteres på NM.  

 Liste over nøkkelpersonell utarbeides og sendes ut. 

 Nøkkelpersonell innkalles til oppstartsmøte, gjennomgang av 
evalueringen fra forrige NM. 

 
 
Johan  
Johan  

7 Status Politiattester 

 Terje får liste av Vera over hvem som nå benyttes som trenere og 
hjelpere i Ungdomsgruppa. 

 Terje kontakter de han ikke har Politiattester fra.   

 
Vera  
 
Terje 
 

 

8 Stipend 2015. 

 Kr 30 000 skal deles ut. 

 Kr 20 000 gis i reisestøtte til de som har deltatt på WC, EM og VM. 
Terje gir Svein liste over hvor mange ganger de forskjellige har 
deltatt. Svein utbetaler beløpene.  

 Kr 10 000 deles ut i stipend. Det er mange aktuelle. Styret 
bestemte å gi kr 2500.- til Benjamin, Jenny S, Simon og Håkon.  

 Heidi får etter søknad kr 5000 til ledsagerstøtte fra klubben.  
 

 
 
Terje 
Svein  
 
 
 

 

9 Årsmøte. 

 Regnskapet ble gjennomgått. Innkjøpet av nye skiver spiste opp 
mesteparten av egenkapitalen. Vi har nå ca kr 160 000 på bok. 

 Budsjettet for 2016 ble diskutert. Vi prøver å lage et budsjett hvor 
overskudd fra NM og bingopenger går inn på fond. For å få 
budsjettet i balanse må vi i 2016 la medlemmene betale full pris på 
alle våre stevner, og vi kan neppe dekke mer enn 50 % av 
startkontingentene på NM. Svein og Johan vil se mer på dette, og 
sende endelig forslag ut til styremedlemmene i løpet av neste uke.  

 Dolly Dimples sponser pizza til årsmøtet som takk for lån av 
luftbanen. 

 Årsberetningen skrives ferdig og sendes styremedlemmene for 
gjenomsyn.  

 Endelig innkalling sendes ut 2 uker før møtet. 
 

 
 
 
Svein/Johan  
 
 
 
 
 
 
 
Johan  
 
Johan  

 

10 Eventuelt.  

 Det er for trangt i våpenskapene våre. Styret godkjenner innkjøp 
av ett våpenskap til som plasseres ved siden av kompressoren. 

 Det er muligens behov for flere sittende/ligge støtter til 
skyteskolene. Jørn vurderer behovet og melder tilbake. 

 
Trond  
 
Jørn  

 

13  Neste møte. 
Mandag 29/2 kl 1900. 

  

 Johan Janssen, referent   
 


