Referat fra styremøtet i KPK onsdag 28.oktober hos Rune.
Til stede: Kristin, Harald, Preben, Hans og Rune
Forfall: Øystein, Gro, Pål og Tom Børre

Sak 1: Juleskyting.
Vi arrangerer julemoroskyting i Gimlehallen tirsdag 15.desember, mellom 17 og 21. Det blir for alle
klubbens skyttere, nye og gamle.
Hvem kan ta på seg å lage en morsom konkurranse? Gutta?
Hvem kan påta seg å rigge til med mat og julekos? Jentene?

Sak 2: Vendeanlegget.
Dette er fikset/under fiksing, og skal settes opp og være klart til stevnet den 1. november. Preben og
Anders jobber med saken.

Sak 3: YouWish.
Kristin redegjorde for et tilbud fra nettselskapet YouWish.no.
Hun hadde hatt et møte med en representant fra dette selskapet, og fått info om hvordan dette
fungerer. Etter diskusjon i styret kom vi fram til at det er for lite penger å hente ved å forplikte seg i
dette, og vi ønsker ikke å ta på oss å ha faste arrangementer hver måned.
Så vi takker nei til dette.

Sak 4: Bruk av Gimlehallen
Hallen blir brukt av andre enn oss.
Vi må være fleksible, og godta at KKG også bruker hallen noe på dagtid for bueskyting. Vi har en
dialog med skolen, og det bør kunne fungere.
Det er også noen ganger i året at vår aktivitet må vike pga andre aktiviteter i hallen.
Vi må opplyse på hjemmesiden og Facebooksiden når hallen er opptatt.

Sak 5: Luftkvaliteten i hallen.
Nok en gang: Kan noe gjøres? Det undersøkes litt rundt dette. Noen av gutta gjør det.

Sak 6: Dugnad.
Vi bør invitere KGP til ny dugnad på nyåret. De må gjerne kjøre egen dag. Spesielt bør vi snakke med
dem om vask av skytehallen. Her bør noe gjøres for å bedre innemiljøet, og vask er påkrevd.

Sak 7: Nytt sikkerhetskurs: 3. og 5. desember. Rune og Kristin tar dette.
Vi har opplevd at folk ikke har møtt på sikkerhetskurs til tross for at de ha meldt sin interesse. Nå
innfører vi forhåndsbetaling av kurset igjen, og ser om vi får fullt kurs igjen i desember.

Sak 8: Jente- og juniortrening.
Rune og Kristin ønsker å starte opp med egen trening for jenter og juniorer torsdager fra 1700-1800.
Det har kommet ønsker om dette fra noen av de nye jentene, og vi har også 3-4 nye juniorer på gang
som kan få litt ekstra trening.
Styret gikk inn for at vi kan bruke det oppgitte tidspunktet, men at det noen ganger kan arrangeres
stevner på den tiden. Da faller treningen bort.

Sak 9: Standplasskasser.
Rune har kjøpt inn 6 plastkasser til bruk på feltstevner.
Disse skal fylles med det utstyret som trengs til stevner, og Rune tar ansvaret for at det blir gjort. Han
vil også ta ansvar for at kassene kontrolleres og godkjennes når de har vært i bruk.
Kristin ønsker også en «sekretariatskasse» med skjemaer, blyanter, stiftemaskin og annet utstyr vi
trenger til stevene. Denne tar Kristin ansvar for å lage i stand.

Nytt styremøte hos Harald onsdag 2.desember klokka 1800.
Adressen er Topdalsveien 188 A. (Ceram Tools)

For styret: Kristin B - referent.

