Referat, styremøte 11.03.15
Til stede: Kristin, Preben, Pål, Hans, Øystein, Tom Børre og Gro
Fraværende: Harald og Rune

1. Den nye skytebaneinstruksen er nå godkjent og signert av Idrettsetaten og Politiet.
2. Hjemmesiden: Øystein har gjort en glimrende jobb med å sette opp hjemmesiden på
nytt. Den har en innloggingsfunksjon som ikke er satt i drift ennå. Øystein er ansvarlig
for hjemmesiden fremover, og han setter også opp nye mail-adresser til alle i styret.
Disse skal fra nå være leder@kristiansandpistolklubb.no, kasserer@......,
sekretaer@.... Etc.
3. Sikkerhetskurs: Neste sikkerhetskurs er planlagt til ca. mai, men dato er ikke helt klar
ennå. Det kommer påmeldinger nesten hver dag, og kurset er snart fullt.
4. Dommerkurs: Det er kommet mail fra VASK om at det vil bli arrangert dommerkurs i
Vest-Agder i løpet av året. Det er satt påmeldingsfrist til 04.05.15. Styret vil komme
tilbake med ytterligere info.
5. Fylkesårsmøte i VASK onsdag 26.03.15. Kristin, Pål og Tom Børre stiller med
stemmerett.
6. Klubbjakker: Det er lagt inn bestilling hos Next-Sport. Kristin purrer og etterlyser svar
fra dem. Caps’er med klubblogo er bestilt. Mer info om bestilling og priser kommer.
7. Skyting i Gimlehallen på tirsdagene: På grunn av stor pågang denne dagen er det
forslag om å rullere mer på standplassene. Skyteleder organiserer dette. Det skytes
kun kal. 22 fra kl 9 – 20, og grovere kaliber etter 20, dette pga luftkvaliteten.
8. Vedr. tilgang til den nye døra: Styret drøfter hvordan tilgangene til den nye døra skal
fordeles. Det er enighet om at medlemmene kan søke om dette, og styret godkjenner
etter gitte kriterier. Kriteriene er foreslått som følger:
 Godkjent skyteleder
 Deltakelse på dugnader og stevner
 Må kunne vise til aktivitet
Se vedleggene «Forslag til instruks for bruk av dørstyring til Gimlehallen skytebane»
og «Retningslinjer og krav for å kunne få tilgang til Gimlehallen skyteanlegg».
Det foreslås at alle som skal ha tilgang til koden for den nye døra er det foreslått at
man må si seg villig til å stå på rullerende vaktliste på torsdager fra kl 18 – 21. Skyting
denne torsdagen vil løse kapasitetsvansker på tirsdagene. Skyting denne dagen
gjelder dem med eget våpen.
9. Nye reg.skjema eller en loggbok må skaffes til veie. Safer må holdes låst på
treningene, men materiell må ligge ute og tilgjengelig for skytterne. Lapper holdes av
den enkelte, skiver holdes av klubben.
10. Tirsdags-treningene: skyttere som trener tidlig på ettermiddagen MÅ ha ryddet klar
hallen for nybegynnerskyting til kl. 16.30. Skytelederne må få nybegynnerne med på å
feie og rydde før de går fra treningen kl 19.
11. Kan vakt 2 på tirsdagstreningene organisere våpenpuss? Gjerne få med nybegynnerne
…. Preben og Pål skaffer pusseutstyr + nye hørselvern.
12. Styret vil få fikset opp klubbens spesialpistol.

13. Neste stevne er 29.03.15, KM i luft i Gimlehallen. Roald, Hans og Pål stiller.
14. Over påske stiger prisen på ammo for nybegynnerne til kr. 75,- for 50 skudd, dette pga
økt pris i innkjøp til klubben.

Neste styremøte: 15.04.15 kl. 18.00 hos Tom Børre, Kornblomstveien 11.

Ref.: Gro

