Referat, styremøte 02.09.15
Til stede: Kristin, Preben, Øystein, Hans og Gro
Fraværende: Pål, Harald, Runen og Tom Børre

1. Neste stevne i regi av KPK er helgen 26. – 27. september på Flakke Loner.
 Pål er løypeanvarlig, og kaller inn mannskap. Løypa settes ut fredag 25.09 fra
ca. kl. 15.
 Gro tar ansvar for kiosken.
 Kristin er stevneleder.
 Arrangørskyting på fredag, evt. på lørdag dersom vi er nok mannskap.
 Torstein kjøper inn bygningsplast
 Kristin kontakter Birkenes skytterlag for å sikre at ikke det blir konflikt med evt.
skyting til jaktprøve.
2. Kristin deltar på trenerkurs for jenter, kurset går over to helger.
 Forslag: en egen, fast treningsdag for jenter hver måned? Styret tar dette opp
en senere anledning.
3. Nybegynnerkurs tirsdag 15.09.15 og lørdag 19.09.15, fulltegnet.
 Kristin og Rune er kursledere.
4. Gimlehallen er opptatt:
 KKG har kurs i bueskyting:
 mandag + fredag i ukene 42 – 51 kl. 08.00 – 09.30
 torsdag morgen i ukene 45 – 48
 torsdag kl. 13.45 – 15.30 i ukene 45 og 46.
 I denne tiden er hallen stengt for pistoltrening.
5. Kjøp av revolver: KPK har fått tilbud om å kjøpe en revolver fra et dødsbo. Styret
konkluderer med at det ikke er behov for et slikt våpen til klubben.
6. Det er ikke mange som har bedt om tilgang til inngangskode til Gimlehallen for å
kunne skyte på egenhånd. Styret drøfter om alle som har tilgang må annonsere på fb
m når de går ned og skyte, eller om det er i orden å skyte uten å gi noen beskjed.
Styret ser at det i noen situasjoner kan være vanskelig å oppgi klokkeslett hallen vil
være åpen, og at det da må være ok å ikke opplyse om dette. Styret oppfordrer likevel
til at skyting utenom åpningstid annonseres, for å den måten å gi flest mulig
anledning til å trene.
Neste styremøte: dato kommer senere.
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