Kristiansand Pistolklubb
Styremøte KPK onsdag 24 aug 2016.
Sted: Haralds lokaler Tveit.
Tilstede: Kristin, Tom Børre, Hans, Harald, Ben, Torstein. Elise, Øystein
Avbud: Pål
Farvannet.
Torstein og Harald informerte om Farvannprosjektet, avventer tilbakemelding fra Kristiansand kommune.
Sikkerhet på pistolbanen i Gimlehallen.
Skyte ledere må være oppmerksomme på holdninger og at våpen peker i riktig retning.
Flagg i kammer skal brukes på nybegynner treninger.
Førstehjelpskrin må suppleres og gjøres tilgjengelig.
Ladekomponenter.
KPK har kjøpt inn ladekomponenter noen cal. kuler og tennhetter.
Ladekomponentene selges med et lite påslag. Info legges ut på hjemmesiden uten priser men, begrensing på kuler er
1000 stk og 2000 tennhetter. Ben kontaktes.
Ben har ansvar for å følge opp.
Stevner.
Banestevne 18.9 søndag. Samtidig med felt i Arendal og norgesfelt i Kvinesdal.
Banestevnet gjennomføres med forhåndspåmelding.
Øystein kontakter skytterkretsen og får oppdatert tlf.nr for forhåndspåmelding på banestevner.
Feltstevne 25.9
Ansvarlig for løype- Elise/ Pål/ Ben/ Roy
Kiosk- Torstein/ Tom Børre ordner vekslepenger. Elise- eplekake 
Standplasser- 5-10
Izettel funker og kan brukes.
Kristin kontakter BLSSL om å ta standplass 1-4
Trykk av tøy
Elise forespør Holst og Sportsprofil for trykking av logoer,
Torstein kontakter Lund silketrykkeri for logoer som er laget.
Forslag til terminliste.
Forslaget til stevner er sendt til Vest-Agder skytterkrets.

Eventuelt.
Sikkerhet.
Ben informerte om hvordan nybegynnere følges opp i Nederland/ Tyskland. De blir aspiranter og det blir gjort en
vurdering om de skal bli akseptert som medlem. Mulig det burde lages en vurderingskriteringer/ oppfølging/ skytebok
som dokumenterer trening og oppfølging.
Styret ønsker å finne en løsning med skytebok.
Klubbkonkurranse, flere alternativer ble diskutert, noen av nybegynnertreningene utføres som en konkurranses.
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Junior/ jentetrening forsøkes noen treninger til, uteblir deltagelse avsluttes denne treningen.

Sikkerhetskurs, mange påmeldte, 30stk, praksis del må deles på 2 kvelder. En tirsdag blir stengt for nybegynnere for
å gjennomføre praktisk del.
Kurset gjennomføres med teoridel med sikkerhet som fokus, praktisk del, en gruppe på skytebanen og en gruppe på
sikkerhet og våpen puss. Det trengs flere til å gjennomføre kursene, er mye for bare Kristin og Rune. Ben er
interessert mulighet for andre også.
Styremøte referat.
Referatene lastes opp under filer på Facbook, Torstein
Ref. Torstein.
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