Referat fra styremøtet i KPK
21.november 2012
Til stede:
Roy - Hans - Trond Arild - Harald - Jochen - Jarl-Edvind - Roald og Kristin.

Referatet fra sist møte ble tatt til etterretning, med følgende merknader:
Sak 02: Klubben er tildelt kr.15000.- i breddemidler. Skal brukes til å kjøpe
luftpistol..
Luftvåpen er ikke innkjøpt, da vi må kjøpe tre stykker, og klubbens økonomi
ikke tillater det nå.
Sak 04: Det er til tider stor pågang i Gimlehallen for å få skyte. Det foreslås at det
innføres en makstid på en time de dagene det er mye folk.
På tirsdager må hallen være rengjort, og folk må ha forlatt hallen før klokka
22.00. På fredager klokka 20.00..
Det er ønskelig med skyting også på lørdager. Roy sjekker ut muligheten for
dette.
Muligheten for skyting på lørdager er ikke så aktuelt lenger, fordi vi venter på
å kunne overta hallen flere virkedager når skytterlaget forsvinner ut.
Sak 05: Det er inngått avtale om ammokjøp fra G-max.
Pr. dato er prisene 1.35 for 9mm, og 1.50 for.32.
Her har prisene gått litt i været i løpet av året.
Vi betaler nå 1.50 for 9mm og 1.80 for.32. Prisen for.22 er 32 øre ut året.
Agenda:
Sak 09: Årsmøtet
Vi innkaller til årsmøte onsdag 13.februar 2013 klokka 18.00 på Caledonien,
som i fjor.
Annonse i avisen i romjula. Vi prøver å ta opp dette med at annonsen i fjor
var feil, og muligens få kompensasjon i år!
Kristin ordner det praktiske her.
Sak 10: Status stevner etc
Klubben har 46 klasseførte skyttere
Vi har 1036 stevnestarter; 298 på bane, 738 i felt.
Klubben har arrangert 14 stevner, herav to feltstevner + at vi er medarrangør
på stevnene til BLSSL.
Det er store planer for stevner neste år, med mange banestevner der vi vil
arrangere KM og DM. Vi får også KM og DM i et par grener på Høstfelten
29.september
2013.

Sak 11: Styreverv og funksjoner
Styret vurderer at ting fungerer bra.
Sak 12: Unntatt offentlighet
Sak 13: Økonomi
Her kikket vi på listene over de som har betalt kontingent, og purringer
sendes ut i løpet av meget kort tid.
Ellers var ikke kasserer til stede på møtet, så vi tar en gjennomgang på
økonomi neste gang.
Sak 14: Farvannet
Roy har vært på møte med kommunen sammen med representant fra KGP.
Kommunen tenker at Randesund Skytterlag skal eie baneanlegget, og at vi
kal leie lokaler av dem.
Dette er ikke aktuelt, og Harald har tegnet et forslag til anlegg for oss.
Roy skal på nytt møte neste uke, og planene blir etter hvert presentert for
kommunen.
Det kom forslag om å utarbeide materiallister, og det ble diskutert
muligheten for å reise anlegget på dugnad.
Vi ønsker også at styret tar en befaring på området når planene våre er
godkjent av kommunen.
Evt:

Medlemskontingent for skyttere som tar sikkerhetskurs.
Sekretæren ønsket å vite praksis for nye medlemmer. De som tar kurset
sommer/høst betaler ikke kontingent for inneværende år.

Referent Kristin.

