Styremøte i Kristiansand Pistolklubb onsdag 19.02.14
Til stede: Kristin, Pål, Rune, Preben, Hans, Harald, Jan-Vidar og Gro
Fraværende: Jens

1. Feltstevne søndag 02.03.14, Birkenes og Lillesand Sportsskyttere:
 Godt samarbeid mellom KPK og BLSSK, vil hjelper hverandre. Hver klubb har pt. 7
dommere, vi arrangerer stevner sammen.
 Pål og Preben setter løypa
 KPK bemanner standplass 1 – 6
2. Stevne 27.04.14:
 BLSSL ønsker at KPK tar stevnet inn igjen på Vest-Agders liste
 Styret stemmer for det.
3. Nye møbler i hallen:
 Overskuddsmøbler fra kommunen etter innflytting i Rådhuset
 Hentes og settes på plass torsdag 20.02
 Mange møteromstoler, dobbel mokkamaster, hyller, skap etc.
 Rune har ordnet brusautomat
4. Fordeling av oppgaver:
 Preben er ammo-ansvarlig. Han skal kontaktes på gitt tidspunkt ved ønske om å
kjøpe. Tidspunkt er ikke satt ennå.
 Pål og Preben har nøkler til ammo-skap
 Skyteledere må ha nøkkel til safe og blått skap
5. Lager:
 Ammo:
 Hetter, kuler, 22., 32. Geco, 38. Geco eller Fiocchi, 9mm
 Fabrikk-ammo
 Ulike skiver og blinker med tilhørende innstikk
6. Handle-konto Stor-Cash:
 Storhusholdning
 Kristin har åpnet konto og disponere handlekortet
7. Faktura fra Schindler Heis:
 Det er mottatt en faktura på assistanse fra heismontør fra tirsdag 08.10.13.
Assistanse bestilt av J. E. Edvardsen, beløp ca. kr. 4.500,- for to timers jobb etter
stengetid. Hvem har ansvar for denne? Kristin tar kontakt med Schindler og
kommunen for å sjekke.
 Viktig at slike ting avklares med styret
8. Nybegynnere:
 Mange på venteliste, Harald har hatt mange henvendelser
 Kristin har bestilt noe materiell
 Kristin ønsker å arrangere og lede sikkerhetskurs, men trenger noen flere med seg.
 Tidligere pris kr. 600,- vurderes som altfor lav. Vi opplever at deltakere kommer til
oss kun fordi prisen ligger mye lavere enn andre klubber, og at de melder seg inn i
andre klubber etter bestått kurs.
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 Påmeldingsavgift økes til ca. kr. 1.500,- som må være betalt før avsluttende prøve
avholdes. Beløpet inkluderer medlemskap i gjeldende år.
 Kurset holdes over to dager; teoridel, sikkerhetsdel og praktisk del i Gimlehallen.
 Klasserom bør lånes i Gimlehallen
 Kristin setter sammen kurs-innholdet
 Pål og Rune stiller sammen med Kristin
 Først kurs blir 28. – 29. mars, påmelding pr. mail.
 Det presiseres at man må kunne forstå og snakke godt norsk pga. sikkerheten.
Hjemmesiden:
 Tidligere admin er slettet, siden har fått nytt passord
 Rune + Jan Vidar får ansvar for siden
Loggbok:
 Ligger i hallen
 Alle skal registrere seg når de er i hallen og trener
 Oppmann + leder kan signere på bekreftelser
Årsberetning:
 Kristin skriver årsberetning for 2013
 Innhenter data fra Jens, som har fått oversendt fra tidligere oppmann
Innendørsskyting i Gimlehallen:
 Det åpnes for programskyting og feltfigurer inne i hallen
 Oppmann Rune og banemester Pål setter opp ny vaktliste
 Kristin setter opp felles samarbeidsmøte for vakter og skyteledere så snart lista er
klar
Åpningstider i Gimlehallen:
 Tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 21 (nybegynnere tirsdag fra 17.00 – 19.00)
Inngangskoder i Gimlehallen:
 KGP ønsker å endre koden
 Pål distribuerer ny kode til de på vaktlisten + til styret
Oppussing i Gimlehallen:
 Torstein Koveland skal ta kontakt med Idrettsetaten mandag 24.02 for å avklare om
hva slags løsning de kan være med på ifht ny inngang, Pål får beskjed.
Stevner fremover:
 Banestevne i Gimlehallen lørdag 22.02: Pål, Rune og Hans har ansvaret. Pål ordner
nøkkel.
 Banestevne i Gimlehallen 15.03 – 16.03: Pål og Hans har ansvaret
Banekomité: Bør det settes ned en banekomité?
Dommerkurs? Klubben har pr. i dag 7 dommere. Bør flere sendes på kurs?
Vinter-Cup? Forslag til ny tradisjon. KPK og KGP kan arrangere en innbyrdes cup i perioden
november – januar på våre felles skyte-dager? Dette kan diskuteres nærmere med tanke på
2014/ 15.
NM i felt 23. – 26. juli 2014:
 Klubben betaler påmelding som tidligere praksis
 Påmeldingslite henges i hallen
 Det forsøkes å bestille felles hytte for de som ønsker å delta, og som ikke har annen
bo-mulighet.
Betalingsterminal: Harald sjekker om en mulig betalingsløsning for nettbrett som et
alternativ til ordinær leie av terminal.

Nytt styremøte settes opp 26.03.14 hos Gro i Nye teglverksvei 2B

Ref.: Gro Rike Koveland

