
                                          
 
Referat styremøte mandag 30. mai 2016 
 
Tilstede fra styret: Johan Janssen, Bergsvein Bårdstu, Svein Fladby, Per Arne Nilsen, Terje Busk, Vera Tingsrud, Anita 
Utse.  
 
Tilstede fra utvalg: Terje Stene, Knut Gundersen. 
 

Saksnr   Ansvarlig  Frist  

1 Referat siste møte. 
Referatet ble godkjent. 
 

Johan   

2 Faste saker. 

 Aktiviteter neste 2 måneder. 

o 14/6 og 15/6, stort vedlikehold. Hallen stengt. 

o 18/6, utleie 16 – 18 til Ullensaker håndball dersom vi 

finner en som kan være standplassleder. Johan kontakter 

aktuelle. 

 Status vakter treningskvelder og stevner. 

o Går stort sett bra. Noe kluss med Veteranstevnet som ble 

etterapprobert. Jan Tore fortsetter å følge opp og veilede. 

 Økonomi.  

o Vi er i pluss, men det mangler fortsatt noen tilskudd i 

forbindelse med NM. Vi må også sende ut faktura på 50 % 

av startkontingentene til lagets medlemmer. Svein og 

Bergsvein følger opp dette. 

 

Per Arne 
 
 
 
 
 
Jan Tore 
 
 
 
 
Svein  

 

3 Nm luftgevær 2016. Sluttevaluering. 

Evalueringen er nå fullført. Konklusjonen ble et godt gjennomført 

mesterskap, men muligheter til å bli bedre på flere områder. 

Evalueringen hentes fram når planleggingen av neste mesterskap starter. 

 

 

 

4 Etablering av arkivskap på Borgen klubbhus. 

Vi har fått avtale med Borgen il som gir oss lagerplass og nøkler til låsbart 

rom. Trond har samlet alt av arkivmateriale. Svein vil gå gjennom de 

gamle arkivene og arkivere det som er av varig verdi. 

 
 
Svein  

 

5 Landsstevnet for rekrutter.  

Vera redegjorde for gjennomføringen og evalueringen. Det var et godt 

gjennomført mesterskap, men en rekke forhold som må avklares opp mot 

NSF. 

 
 
Vera. 
 
 
 
 
 

 
 



Blant annet jury, utstyrskontroll (helt bak mål denne gangen), regler for 

bord, stoler stativer osv må vi ha avklart før det blir aktuelt å søke på nytt.   

Vi må også se på mulighetene for å gjøre enkle modifikasjoner på bordene 

slik at det blir lettere for de minste å få stolene helt inntil.  

 
 
Trond 

6 Kioskdrift.  

Avtale med Borgen il er inngått. Borgen il betjener kiosken på NM, Norma 

Open og Kisen Open. Vi får tilgang til kiosken på øvrige arrangementer. Vi 

kan enten selge fra kiosken, eller bruke den til å koke pølser, steke vafler 

osv og bære det ned i oppholdsrommet.  

Kjersti Sørby blir vår kontaktperson opp mot Borgen il. 

ØRS velger sin egen kontaktperson. 

Johan  
 

 
  

7 Reklameavtaler.  

Svein sender faktura til alle som ikke har betalt for 2016.  

Terje B lager forslag til ny avtaletekst. I avtalen vil det stå at Kisen msl 

sender faktura i desember hvert år, og at kontrakten gjelder til den 

eventuelt blir sagt opp.  

 
 
Svein   
 
Terje B 

 
 
Innen medio 
juni. 
Til neste 
styremøte 

8 Elektronisk arkiv.  
Etter anbefaling fra Terje S velger vi å benytte One Drive Microsoft.  
Terje S etablerer arkivet, og melder i fra når det er klart til å benyttes. 
 

 
Terje S  

 
Medio juni 

9 Planleggingskonferanse for 2. halvår. 

Det ble vedtatt at vi gjennomfører plankonferansen tirsdag 14/6 kl 1900. 

Meld inn aktiviteter til Per Arne før møtet.  

Vi prøver også å få tid til å fordele personell til Vedl, IT og Vakt. 

På møtet må følgende stille:  

Johan, Bergsvein, Per Arne, Jan Tore, Trond, Terje S.  

På møtet bør følgende stille: 

Vera, Terje B, Anita, Svein, Knut. 

 

 
 
 

 

10 NM 2017. 
Det ble bestemt at vi sammen med Nordstrand søker NM 2017. 
I søknaden skriver vi at vi innen utgangen av august må ha fått svar. Vi 
skriver også at vi sammen med FKR allerede i oktober må få på plass TD, 
jury og utstyrskontrollører.  
 

 
Johan  

 



11 Registrering av toppresultater innen gruppene. 
Følgende holder resultatlistene oppdatert: 

 Team Kisen Elite, Terje Busk. 

 Team Kisen Ungdom, Per Olav Karlsen. 

 Team Kisen Veteran, Svein-Erik Tosterud. 

 
 
 

 

12 Opprettelse av stipendkomité.  
Følgende er i komiteen:  

 Team Kisen Elite representert ved Siri Mortensen 

 Team Kisen Ungdom representert ved Kjersti Sørby 

 Team Kisen Veteran representert ved Svein-Erik Tosterud. 
 
Første oppgave for komiteen er å utarbeide forslag til kriterier for 
stipendene. Dette presenteres på styremøtet i august. Johan kontakter 
medlemmene i komiteen og gir de nødvendige inngangsverdier.  
 

 
 
 
 
 
 
Johan  

 

13 Møtereferater på hjemmesiden. 
Fane på hjemmesiden er etablert. Referatene legges ut, og medlemmene 
varsles om det gjennom medlemsinfo. Referatene er skrivebeskyttet, og 
kun tilgjengelige for lagets medlemmer.  
 

 
Johan  

 

14 Eventuelt.  

 Ullensaker skytterlag har bedt om å få arrangere DFS 15 m 
stevner på lørdager når det er luftgeværstevne i hallen. Styret er 
positive til dette. Detaljer og pris på leien avtales i august.  

 Bjerke skiskyttere har anmodet om å få benytte hallen til trening i 
sommer. Styret er positive til dette, men kun til skyteinstruksjon 
(stillinger og teknikk). Det er videre en forutsetning at vi finner 
instruktører som også er ansvarlig for at sikkerhetskravene 
ivaretas. Det skal benyttes Megalink kort. Per Arne kommer med 
forslag til utleiepris.  

 Uniformering av skytterne våre. Det er et klart ønske om at alle 
skytterne våre på stevner i inn og utland bærer klubbdrakten vår. 
Både under stevnene og ikke minst på premieutdelingene. Vi 
fortsetter å bruke den grå fleece jakken. Terje B undersøker 
mulighetene for å skaffe T-skjorte og vest. Hvis mulig sponset. 

 
  
 
 
Bergsvein 
 
 
 
Per Arne 
 
 
Terje B 

 

15 Neste møte. 
Neste styremøte blir medio august. Johan sender ut innkalling med 
forslag til tidspunkt i starten på august. 
 

  

 Johan Janssen, referent   

 
 


