
                                          
 
Referat styremøte mandag 7. mars 2016 
 
Tilstede fra styret:  
Johan Janssen, Bergsvein Bårdstu, Svein Fladby, Per Arne Nilsen, Terje Busk, Jan Tore Aarskog, Vera Tingsrud, Anita Utse 
 
Tilstede fra utvalg:  
Jørn Dalen, Terje Stene 
 
Fravær: 
Heidi Sørlie-Rogne (fritatt til etter OL), Trond Gran, Magne Fladby 
 
 

Saksnr   Ansvarlig  Frist  

1 Referat siste møte. 
Referatet ble godkjent. 

  

2 Konstituere nytt styre. 
Forslag til justert organisasjonsplanen ble vedtatt med noen små 
justeringer. 
De største justeringene for 2016 er som følger: 

 Johan overtar Heidi sine oppgaver til etter OL med unntak av å 
attestere på bankoppdrag. 

 Jan Tore får oppgaven med å følge opp vakter på treningskvelder 
og stevner. Rapporterer til styret månedlig. Per Arne fortsetter å 
utarbeide vaktlister. Om Jan Tore skal overta oppsettet av 
vaktlister til høsten avtales før sommeren. 

 
 
 
 
 

 

3 Nm luftgevær 2016.  

Bergsvein gikk gjennom tidsplanen. Vi starter skytingen på fredag. Ferdig 

søndag ca kl 1600. 

Torsdag 31/3 settes 42 skivers banen i stand. 

Fredag 1/4 gjøres idrettshallen klar, inklusiv finalebanen. Skiver, stativer 

koblinger osv testes før påske. 

Organisasjonskomiteen ble gjennomgått (vedlagt). Anita sa seg villig til å ta 

jobben med presse/informasjon. 

Bergsvein fortsetter arbeidet med stands. Så langt har kun ABS shooting 

bekreftet at de kommer. Men blant annet Stenvaag har gitt muntlig tilsagn. 

Premier er innkjøpt av Bergsvein, og medaljer er kommet. Knut Gundersen 

har tatt på seg ansvaret for premieutdelingene.  

Det er så langt 710 starter totalt. 

 

 

 

Trond 

Trond 

 

 

Bergsvein  

 

4 Landskonkurransen Ungdom 22/4 – 23/4. 

Innbydelser er utsendt. 

 
 
 

 
 



Påmeldingsfrist 1/4.  

Ombygging til 42 skiver torsdag 21/4. 

Fredag kveld luftsprint. 

Lørdag hovedskytingene. 

Behov for støtte fra IT til å betjene dataanlegget. 

Kursing av foreldre til å bytte skiver (rifle/pistol). 

Kiosk avklares med Borgen il. Enten at vi får leie kiosken oppe, eller vi 

setter opp minikiosk på 50 m standplasssen. 

 

 
 
Trond  
 
 
 
 
Terje  
 
Trond  
 
 
Johan  

5 Kioskdrift, avvikling av brusautomat og kaffeautomat pga høye 

driftskostnader? 

På grunn av de faste årlige utgiftene på automatene skal det vurderes om 

de må avvikles.  

Før endelig avgjørelse kan fattes må vi undersøke om det er mulig å få 

redusert leie og vedlikeholdskostnadene. Bergsvein sjekker dette. 

Ungdomsgruppa sjekker hvilke tilbud vi kan få på mineralvann hvis vi 

velger å gå for en kjøleskap løsning. 

Det er kjøpt inn så mye til kaffeautomaten og brusautomaten at det anses 

som fornuftig å bruke opp det.  

Endelig avgjørelse om hva vi skal gjøre vil fattes før sommerferien. Det er i 

hovedsak to modeller. Den ene er at Ungdomsgruppa overtar alt ansvaret 

og vurderer alternativer til kaffeautomat og brusautomat. Avvikles 

kaffeautomaten må kaffe kjøpes i automaten i inngangshallen under 

trening på dagtid. Den andre løsningen er at andre overtar ansvaret for 

automatene og snacks.  

 
 
 
 
 
 
Bergsvein  
 
 
Vera 

 
  
 
 
 
 
Til neste 
styremøte. 
 
Til neste 
styremøte 

6 Reklameavtaler.  

Det er litt usikkerhet om hvem som fortsatt ønsker å ha reklameplakater i 

hallen. Svein sjekker opp det. 

Vedlikeholdsgruppa får ansvaret for å henge opp nye plakater. 

Bergsvein undersøker hvilke nye firmaer som kan være interessert i å ha 

plakater i hallen. 

 
 
Svein  
 
 
Trond  
 
 
Bergsvein  

 
 
Til neste 
styremøte. 
 
Til neste 
styremøte. 
 
Til neste 
styremøte. 

7 Elektronisk arkiv.  
Forslaget til Terje Stene om å benytte dropboks ble vedtatt. 
Magne og Johan utarbeider forslag til filstruktur.  

 
 
Magne og Johan  

 
 
Til neste 



 styremøte. 

8 ABC midler 2016.  

Tidsfrisen for å søke om midler i 2016 går ut 31/3. Bergsvein undersøker 

hva vi kan søke på, og sender forslag til alle styremedlemmene. På grunn 

av tidsfristen må dette styrebehandles elektronisk. 

 
 
Bergsvein. 

 
 
Snarest. 

9 Ny leder Valgkomiteen. 
På grunn av at Jan Tore har gått inn i styret må det velges ny leder av 
valgkomiteen. 
Knut Gundersen har på forespørsel sagt seg villig til å bli ny leder av 
komiteen.  
 

  

10 Eventuelt.  

 Johan og Jørn orienterte om status ny skytebane. Varsel om 
oppstart av reguleringsplan bekjentgjøres på Ullensaker 
kommunes hjemmeside og i lokalavisene neste uke. Styret vil bli 
fortløpende holdt orientert. 

 Kretstinget er 17/3. Johan og Anita stiller fra Kisen.  

 Fargemonitorene begynner å skrante, sannsynligvis er det 
kretskort som må byttes. Vi har 54 slike monitorer. 
Vedlikeholdsgruppa må prøve å finne hva reparasjonene vil koste, 
og melde dette til styret slik at vi eventuelt må gjøre justeringer på 
vedlikeholdsbudsjettet. 

 
  
 
 
 
Johan og Anita. 
 
Trond  

 
 
 
 
 
 
 
Til neste 
møte. 

11 Neste møte mandag 18/4 kl 1900.  
 

  

 Johan Janssen, referent   

 
  
 


