Kristiansand Pistolklubb
Ref. styremøte 28.02.2018 Ryen
Tilstede: Anders, Darrel, Harald, Tore, Tom Børre. Jørgen, Preben
Meldt avbud : Maria , Halvor

Samarbeid med Blssl:
Det har ved flere feltstevner vært lite inntekt, noe som har ført til at man måtte vurdere om vi fortsatt
skal være med å arrangere stevner sammen med Blssl.
- Styret i KPK ble enige om å forslå følgende avtale for Blssl:
50/50 deling av nettoinntekt på samtlige stevner vi arrangerer sammen.
Fortsette å arrangere Neglspretten som tidligere.
Arrangere pinsesmellen sammen.
Baneleie på kr 2500,- trekkes fra KPK sin stevneinntekt.
KPK ønsker på nåværende tidspunkt ikke å arrangere egne stevner på flakkeloner
Anders tar kontakt med Ole Georg i Blssl og videreformidler dette.

Neglspretten
Anders avtaler med Blssl om hvem som ordner med løype/matriell.

Kontingent
Tom børre tilbakebetaler kontingent til nye styremedlemmer.

Sikkerhetskurs
Vi vil prøve å arrangere 4 kurs i 2018 : 2 stk på våren og 2 stk på høsten.
Kurset vil koste kr 1500,- inkl medlemskontigent for inneværende år.
Årsmøte 2018
Nytt styre legger kapital inn i balanse for budsjett 2018 , dette var det full enighet om på årsmøtet.
NM deltagelse – startavgift/ lagkontigent : Det ble besluttet å sette ny sum til kr 20.000;_
Ammosalg
Da klubben i forbindelse med etablering av nytt skytebaneanlegg kommer til å få høyere driftsutgifter
fremover, er det ikke ønskelig å sitte inne med for store verdier på ammo/ladekomponenter.
Det ble derfor vedtatt at man fremover kun kjøper inn ammunisjon i kaliber 22 og ikke ligger inne med
ladekomponenter på lager.
Skyteledersamling
Det ble besluttet å fortsette med skyteledersamlingene vi har hatt i Gimlehallen, dette vil det komme mer info
om senere men planen er å gjennomføre 1-2 samlinger i året.
Anders og Darrel lager en skyteleder instruks som skal følges når man har vakt på Tirsdagstreningene.
Kristiansand Pistolklubb
Postboks 1078
4687 Kristiansand

Foretaksnummer : 993 940 992

post@kristiansandpistolklubb.no
www.Kristiansandpistolklubb.no
Side
: 1 av 2

Kristiansand Pistolklubb
Banestevner
Det ble foreslått å forsøke å sette sammen en stevne komite som kan ha ansvaret for å arrangere
banestevner i Gimlehallen.
Tore Ingvald Olsen starter opp arbeidet med dette.
Det ble og vedtatt at de tre ansvarlige for banestevnet (Dommer 1 og 2, resultatskriver) har mulighet for å
skyte inntil 2 starter gratis i eget arrangørlag før/etter ordinær skytetid på stevnet.
Neste Banestevne er Torsdag 15.Mars.Vi trenger frivillige til å hjelpe til med dette.

Farvannet Skytebane
Det må utarbeides et samarbeids utvalg mellom klubbene som bruker skytebane-anleggene på Farvannet.
Styret jobber videre med dette i tiden fremover.

.

Ref. Preben.
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