Kristiansand Pistolklubb
Ref. Styremøte 23.04.19 Gimlehallen
Tilstede: Anders, Darrel, Harald, Jørgen, Torstein, Kristin, Preben
Meldt avbud : Tom Børre, Tore Ingvald Olsen

Konstituering av nye styremedlemmer:
Kristin Bakka og Torstein Koveland, begge varamedlemmer ble presentert for resten av styret.
Begge to har sittet i styret for KPK tidligere og er godt kjent med tidligere styrearbeid.

Nøkkelbrikker til Gimlehallen:
Det skal ryddes opp i hvem som har nøkkelbrikke til Gimlehallen, det skal kreves depositum på brikker som
leveres ut fra dags dato.
Anders oppdaterer listen og sender til vaktmester for Gimlehallen.

Innkjøp av Luftpistoler:
Det ble vedtatt på årsmøtet at klubben skulle kjøpe inn flere luftpistoler, da aktiviteten har økt kraftig.
Jørgen foreslår å kjøpe universell Hammerli AP 20 som koster kr. 9.000 pr stk
Styret ble enige om at Jørgen kan kjøpe inn 2 stk AP 20 luftpistoler og 2 små skjefter slik at vi har muligheter
til å tilpasse for de unge luftpistol skytterene.

Samarbeid KPK / KGP:
Klubbenes styrer avtaler felles møte for å gjennomgå samarbeidsavtale for Farvannet og det pågående
samarbeidet i Gimlehallen. Det må samtidig utarbeides ny skytebaneinstuks for Farvannet.
Tom Børre må ta med kontoinformasjon for felleskonto mellom klubbene.

Div :
Vedr manglende kontigentinnbetaling.
Det vil på nytt bli sendt ut betalingspåminnelse, i form av sms og mail via min idrett. Etter dette ser vi oss
nødt til å ta det videre til inkassovarsel. Hvis det fortsatt ikke mottas innbetaling av forfalt kontingent vil det
sendes et varsel til Politet om at person ikke har gyldig medlemskap i klubben.
Vedr feil adresse på faktura til klubben.
Sørge for at riktig adresse oppgis ved bestilling av varer. Alle ansvarlige sjekker.
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Kristiansand Pistolklubb
Vedr NM deltagelse.
Deltager er selv ansvarlig for å melde seg på og legge ut for betaling, deltagelse blir dekket av klubben
dersom medlem viser deltagerbevis (holder med resultatliste).
Klubben melder på og betaler for lagdeltagelse.
Info om NM påmelding vil komme på klubbens hjemmeside og på KPK sin facebook side.

Hvordan bedre informasjonsflyten:
For at klubbens medlemmer lettere skal få info om hva som skjer i klubbens regi vil vi nå legge ut vaktlister
og annen viktig info på følgende kanaler: Sende ut på «min idrett», facebook og klubbens hjemmeside.
Årsmøteinnkalling skal og sendes ut via «min idrett».

Ref. Preben.
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