Kristiansand Pistolklubb
Styremøte KPK onsdag 19.okt 2016.
Sted: Haralds lokaler Tveit.
Tilstede: Kristin, Tom Børre, Hans, Harald, Ben, Torstein. Elise,
Avbud: Pål
Saksliste.
Referat fra siste møte.
Godkjent.
Oppsummering fra Høstfelten- erfaringer
Tilbakemeldingene er positive fra deltakere. Eneste negative var at det var mange blinker og små.
Det må utarbeides en bemanningsliste/ ansvarsliste/ sjekklister for stevner slik at det er avklart før stevnedagen om
hvilke ansvar og roller som er fordelt.

Bruk av el- sigaretter på skytebanen
Ref. Idrettsetaten i Kristiansand kommune:
Det er forbud mot all form for røyking i kommunale bygg. Dette omfatter også El- sigaretter.

Skytebok/ logg etc. for nye skyttere
Bærum pk har et enkelt system som styret ønsker å teste ut for å dokumentere sikkerhetskurs og godkjente treninger/
aktivitet.

Terminliste for 2017
Endringer på terminlister som kolliderte med andre stevner er sendt til kretsen.
Korrigeringer er rettet av kretsen og terminlisten er sendt inn.
Når terminlisten er klar og sendt ut må det settes ned ansvarlig for stevnene som KPK skal arrangere.
Vi må forsøke å fordele oppgaver tidlig slik at det ikke oppstår konflikter på avgjørende funksjoner.

Styrets sammensetning og oppgavefordeling
Pål har trukket seg fra sitt verv i styret. Oppgavene som banemester fordeles på styret frem til årsmøte.
Kristin sender en mail til kretsen om at forhåndspåmelding utgår på resten av stevnene 2017.
Søndag 30.10 siste påmelding kl 1330. Hans, Ben, Tom Børre. ( arrangørlag kl 08.)
Søndag 13.11 siste påmelding kl. 1330. Kristin, Hans, ( arrangørlag kl 08.)
Søndag 11.12 siste påmelding kl. 1330. ????? ( arrangørlag kl 08.)

Årsmøte 2017. dato må fastsettes.
Fredag 10. feb. innkalling annonseres 6 uker før senest 30.12
Hvor årsmøte skal avholdes kommer senere.
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Kristiansand Pistolklubb
Nytt sikkerhetskurs. Forslag til datoer.
Neste sikkerhetskurs uke 49. teori torsdag 8 des. og praktisk lørdag 10 des.

Siste om Farvannet.
Byggekomiteen venter tilbakemelding fra Kristiansand kommune.

Eventuelt.
-

Tøy- Elise skal kontakte Holst trykkeri for å undersøke hva de har/ kan skaffe av gensere m.m.
Det må gjøres en forbedring på gummimatter foran kulefanger. Tom Børre og Harald sjekker dette ut og finner
en løsning slik at venderanlegg ikke henger fast ved bruk.
KPK trenger mer areal for lagring av diverse skiver og utstyr. Alternative lagrings steder undersøkes.
Det skal ikke festes feltfigurer på skiverammene i Gimlehallen. Skiverammer og skivemateriell skytes i
stykker.

19.10 Ref. Torstein
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