Kristiansand Pistolklubb
Ref. Styremøte 10.03.20 Gimlehallen
Tilstede: Anders, Darrel, Jørgen, Preben, Tor Erling, Chris Robin, Sigve, Erik.
Meldt avbud : Harald, Kristin

Konstituering av nye styremedlemmer:
Chris Robin og Tor Erling, begge varamedlemmer ble presentert for resten av styret. Kristin Bakka som er
nyvalgt styremedlem hadde ikke anledning til å stille i dag, men hun har tidligere hatt ulike verv i styret og er
godt vant med styrearbeid.
Våre to representanter for driftsgruppa ute på farvannet var og tilstede på dette møtet for å gå gjennom litt
tanker på rollen driftsgruppen skal ha..

Driftsgruppe på Farvannet:
Det ble snakket litt rundt hvilket ansvar driftsgruppen skal ha og hvilke arbeidsoppgaver som følger.
-

Ansvarlig for å holde elektronikkskiver / blinkmateriell i stand, kalle inn folk på dugnad ved behov.

-

Klubbene holder selv orden på sitt eget lager.

-

Klubbene har sine egne personer som kan lage adgangskort, i tillegg til 1-2 personer fra
driftsgruppen.

-

Regninger / økonomi på farvannet styres av driftsgruppen, alle fakturaer bør signeres av 1 medlem fra
hver klubb.

-

Følge opp serviceavtaler som renseanlegg, ventilasjon, brann / tyverialarm.

-

Ha et maksbeløp pr. jobb og en total drifts sum for hele anlegget.

-

Stevnemateriell holdes adskilt klubbvis, treningsskiver og elektronikk er felles.

-

Driftsgruppen har ikke ansvar for arrangementer, men har tilsyn til at banen er klar for stevner. Det må
meldes tilbake til styrene om noe er i stykker, se til at det blir fikset.

-

Klubbene setter inn kr 50.000 fra hver klubb til drift / vedlikehold av skytebanen. Justering av dette
beløp må gjøres sammen med styrene når man har drevet banen en periode.

-

Anders ber Thomas ta med en oversikt over det som er faste utgifter på skytebanen pr. dags dato.
Sigve og Erik ønsker at det er driftsgruppa som kjøper inn mat som kan selges videre til klubbene når
det skal arrangeres stevner, event osv.
Egen vippskonto, brusautomat med betalingsløsning (kort).
Henvendelser fra sponsorer skal gå via driftsgruppa og ut til styrene.
Klubbene styrer stevnene sine selv (ha faste helger) men kan henvende seg til den andre klubben for
hjelp – avtale en sum for dette avhengig av hvor mange som stiller.
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Kristiansand Pistolklubb
Ha en fast prosentsats av inntekt som går tilbake til drift av banen (skivematriell, slitasje).
Fast leiesum for klubbenes medlemmer.
Søppelhåndtering: Kjøpe inn dunker som tømmes ved behov, matsøppel tømmes fortløpende etter
arrangement, bruk av banen.
Ved dugnader må det holdes et fokus på at begge klubber kan stille like mange deltagere. Ser fra
dugnader i Gimlehallen at dette ikke skjer.
Anders oppretter mailadresse for våre representanter til driftsgruppa.

Våpenskap Gimlehallen:
-

Jørgen legger ut på facebook at klubben har et våpenskap for salg, Han håndterer så videre
budrunde/salg.

Gimlehallen:

-

KGP må finne egen mann som kan dele på banemester oppgave i gimlehallen ( Darell leverte bly og
hylser.. kr 8240,- inn på felleskonto) 900 kilo bly, 320 kilo hylser.
Skiver i hallen må ikke byttes før de er utskutt. Darell fant lite brukte skiver som var kastet i container
til fordel for nyoppsatte duellskiver, etter at det hadde vært stevne i hallen.

Ref. Preben.
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