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Klubb
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KGP
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Funksjon
Styreleder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Vara
Vara

Navn
Torbjørn Dybfest (Ordstyrer)
Thomas Aanundsen
Havin Samir
Morten Teinum (Referent)
Jarle Hansen
Dag Olav Nilsen
Morten F. G. Hoem
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Nestleder
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Kasserer
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Oppmann
Styremedlem
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Harald Schjelderup
Preben Bakken
Tom Børre Olsen
Darrel Collum
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Tore Ingvald Olsen
Kristin Bakka
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Torstein Koveland
Chris Bjørnå
Tor-Erling Nordgaard-Tveit

N
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Y

Punkt 1: Gjennomgang av forrige styremøtes referat
2020-04-26 Referat, Farvannet 22.04.2020 KPK KGP DS.pdf
Følgende hadde ordet i saken: Torbjørn Dybfest, Anders Skotnes
Oppsigelse av abonnementet knyttet til 110 sentralen
Preben Bakken kontaktet brannvesenet, men fikk ikke svar tilbake. Dermed ble denne saken
liggende. Thomas Aanundsen har gjennomført oppsigelse mot Kristiansand Brann og Redning
IKS samt Addsecure.
Vei ned til anlegget
«Det må lages et utkast til epost til Holbæk og Zachariassen angående bakken ned til bane»
Ansvar KPK.
Denne saken har ikke blitt tatt tak i.
Oppgaven må overtas av noen andre. Torbjørn har forslag til videre prosess.
Vedtak:
Torbjørn Dybfest tar saken om vei ned til anlegget videre.

Punkt 2: Saksliste
001/2020

Fordeling av bane og skytetider

KPK la fram følgende forslag:
2020-06-09 Møbler og bruk av farvannet.pdf
Tirsdager 17-21
- Vi ønsker å reservere baneanlegget klokken 17-19 for nybegynnerskyting (Feltbanen
vil fortsatt være åpen).
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- Vi vil stille med skyteleder klokken 19 - 21, hvor skyttere med egne våpen (fra begge
klubbene) er velkomne.
Torsdager 18-20
Vi vil i dette tidsrommet stille med skyteleder for skyttere med egne våpen (fra begge
klubbene).
Vi kommer også til å ha noen skyteledere som er "flytende", som åpner banen på
tidspunkter utenom fastsatte treninger og melder ifra om dette på Kristiansand
Pistolbane sin Facebookside.
Dere vil stå fritt til å reservere banen tilsvarende for deres nybegynnerskyting.
Vi ber også om at dere åpner opp deres ordinære treninger for skyttere fra begge
klubber, samt melder ifra på Kristiansand Pistolbane sine Facebooksider når banen
åpnes utenom ordinær treningstid.

KGP la fram følgende forslag:
2020-06-26 [kgpk] Nybegynnertrening Farvannet.pdf
Styret kan akseptere at 25/50-meters reserveres i dette tidspunktet 17 til 19, men at 25m er
åpen for alle – også i dette tidsrommet.
Tilsvarende vil KGP bruke 50m banen for nybegynnertrening mandag og onsdag mellom 1719 for nybegynnertrening.
Treningsdager
50m banen er reservert til klubbene fra 17-19.
KGP man/ons 2020
KPK Tir/tor 2020
I 2021 går vi over til det som opprinnelig var planen, motsatt av Gimlehallen
Tir/tor -KGP fra 2021
Man/ons- KPK fra 2021

Følgende hadde ordet i saken: Torbjørn Dybfest, Anders Skotnes
Vedtak: Følgende fordeling av bane og skytetider ble vedtatt:
Klubbene tildeles anlegget på følgende tidspunkter.
50m: 17:00 - 21:00
25m: 17:00 - 19:30
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Det fordeles slik at
KPK disponerer banen mandag og onsdag, KGP tirsdag og torsdag.
Dette gjelder fra 01.01.2021.
Prioritet til å arrangere stevner og arrangement i helger i 2021.
KGP oddetall
KPK partall.
Arrangementer allerede booket i 2021 flyttes ikke.
Kommentar:
Dette gjelder fra 01.01.2022. Årsaken er at KGP har meldt inn alle approberte stevner for
2021. KPK har kun planlagt luftstevner i Gimlehallen for 2021.

002/2020

Instruks Driftsgruppe

KGP la fram følgende forslag:
Driftsgruppens oppgaver.docx
Driftsgruppens oppgaver:
Vedlikeholde skivemateriell. Skivestativer, innkjøp av skiver.
Forbruksmateriell SIUS: gummi membran, ramme, speil, innstikk.
Sprit, hygieneartikler.
Vaktmestertjenester ala bytte lyspærer, hente inn anbud fra godkjente firma for
nødvendig utbedring. Tømming av søppelbøtter på anlegget.
Teknisk vedlikehold/ettersyn. Oppdatert inventarliste.
Protokoll over inspeksjonsrunder og utført arbeid. Tidspunkt, hvem og hva.
Innkalling til dugnad

Følgende hadde ordet i saken: Torbjørn Dybfest, Anders Skotnes, Havin Samir, Thomas
Aanundsen, Morten Teinum
Vedtak: Styrene godkjente følgende instruks til driftsgruppe:
KGPs forslag benyttes med følgende tillegg
Innkjøp til Kristiansand Pistolbane skal faktureres klubbene. Det skal ikke være en 3. person
mellom selger og klubben.
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Beløpsgrenser for driftsstyret må utarbeides innen 2 uker av driftsstyret. Innkjøp over
beløpsgrense skal godkjennes av styrene.
Innkjøp skal godkjennes av en representant fra hver klubb.

003/2020

Bruk av baneanlegg, utleie og stevner

KGP la fram følgende forslag:
2020-06-26 [kgpk] Nybegynnertrening Farvannet.pdf
Eventer, utleie og stevner (terminlisten)
KGP Oddetall ut 2020
Partall ut juni 2021
Oddetall fra juli 2021
Styrene revurderer ordningen i slutten av 2021.
Inntekter ved utleie går til driftskassa på Farvannet.

Følgende hadde ordet i saken: Anders Skotnes, Torbjørn Dybfest, Jørgen Loftesnes
Sandhåland
Vedtak: Styrene godkjente følgende ved bruk av baneanlegg, utleie og stevner:
Ved stevner følges fellesreglementets bestemmelser 1.5.5.2 og 1.5.5.31.
Utleie skal ha differensierte priser for medlemmer og andre. Betalt vask er påkrevd. Inntekten
går til klubben som leier ut.
Det skal benyttes felles bookingløsning der man har oversikt på stevner, utleie og dugnader.
Annet:
Medlemspris må spesifiseres.

004/2020

Rengjøring av anlegget.

Følgende hadde ordet i saken: Anders Skotnes, Torbjørn Dybfest, Thomas Aanundsen
Vedtak: Styrene godkjente følgende ved rengjøring av anlegget
Hver enkelt som er på banen skal rydde opp etter seg før vedkommende forlater skytebanen.
Annet:
Torbjørn Dybfest hører med Stein K. Medema om han kan ta rengjøring på bygget. Toalett,
kjøkken, etc.
1

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2019/12/fellesreglementet-2020.pdf
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005/2020

Bruk av elektroniske skiver, begrensninger

Følgende hadde ordet i saken: Morten Teinum, Anders Skotnes, Jørgen Loftesnes
Sandhåland.
Vedtak: Styrene godkjente at følgende begrensninger gjelder ved bruk av de elektroniske
skivene:
Standplassledere/trenere i klubbene setter begrensning på kaliber for den enkelte skytter.

006/2020

Salg av reklameplasser

KGP la fram følgende forslag:
2020-09-29 [kgpk] Felles styremøte.pdf
Vi har en mulighet til å tjene penger uten investeringer og de midlene trengs
Prisen settes til kr 5000,- pr plakat. Størrelse 120 x 90 (standard reklameplakat)
Kunde bekoster plakaten, kan bestilles hos Xpressprint for kr 1190,- EKS mva . trykk
inkludert. I så fall ingen frakt, vi henter og skrur opp plakaten
Plakaten består av to tynne aluminiumplater med plast mellom. Totaltykkelse 3mm
med skruehull klar for vegg.
Kunde kan velge annen leverandør, men må holde samme mål 120x90. Plakaten må
være av et stivt materiale som kan skrus opp på vegg. I så fall må kunden dekke frakt
til Farvannet
Som et introduksjonstilbud vil prisen gjelde ut 2020 samt 2021. Deretter fornyes
avtalen etter avtale. Ved kjøp av to plasser er prisen 8000,- (20% rabatt)
Vi revurderer ordningen oktober 2021.
Det er plass til 23 slike plakater på stanplassveggen med 30 cm mellom hver plakat
Vi selger ut 20 plasser og reserverer de tre siste til eventuell egen bruk
Dette kan gi en inntekt på 100.000 hvis vi selger aktivt
KPK la fram følgende forslag:
2020-10-20 Re_ [kgpk] Etterspurt informasjon.pdf

Side 6 av 9

Kristiansand Pistolklubb
Kristiansand Garnisons Pistolklubb
Referat/10/2020

Forslaget til reklame ser veldig bra ut! Så det støtter vi 100%, forbeholdt at inntektene
går uavkortet til felles driftskonto for Farvannet.

Følgende hadde ordet i saken: Anders Skotnes, Torbjørn Dybfest.
Vedtak: Styrene godkjente følgende ved salg av reklameplasser:
Inntekter ved salg av reklameplakater går til den enkelte klubb.
Skuddskade på skilt dekkes ikke av klubbene.

007/2020

Bruk av feltbane, regler.

KGP la fram følgende forslag:
All aktivitet skal registreres i qrona.nif.no. Dette er et gratis tilbud fra Norges Skytterforbund
og Vipps for enkel registrering av aktivitet. Det henges opp en plakat med strekkode på
feltbanen for registrering med mobil.
Følgende hadde ordet i saken: Torbjørn Dybfest, Thomas Aanundsen, Anders Skotnes, Jarle
Hansen
Vedtak: Styrene godkjente følgende regler for bruk av Feltbane:
Det skal benyttes felles skivestativ på feltbanen.
Liggebenk skal plasseres slik at det skytes mot voll på liten feltbane bak 25m
qrona.nif.no skal brukes for registrering av skyttere på feltbanen. Det settes opp skilt på
feltbanen for registrering (QR-kode).
Annet:
Driftsstyret får i oppgave om å lage felles skivestativ til feltbanen. Enten selv eller ved
dugnad. Fast og mobile stativer.

008/2020
ordning.

Gimlehallen, KGP vil ha egen oppmann og gå tilbake til opprinnelig

KGP la fram følgende forslag:
Felleskonto avsluttes og deles. Gjennomgang og opptelling av lageret. KGP skal ha
kontoutskrifter for 2019 og 2020. Felles stålskap på bane fjernes.
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Følgende hadde ordet i saken: Tom Børre Olsen, Thomas Aanundsen, Anders Skotnes
Vedtak: Styrene godkjente følgende om oppmann i Gimlehallen:
Det står ca. 19.000 på konto for fellesutgifter.
KPK la fram følgende forslag:
KPK ønsker å kjøpe ut skapet og sette det inn i oppholdsrommet.
Vedtak:
Begge forslag vedtas. KPK betaler KGP 50% av skapets innkjøpspris.

009/2020

Innkjøp av møbler, spørsmål ang dette?
KPK: 2020-06-09 Møbler og bruk av farvannet.pdf
KPK: 2020-10-20 Re_ [kgpk] Etterspurt informasjon.pdf

Følgende hadde ordet i saken: Anders Skotnes, Torbjørn Dybfest, Thomas Aanundsen, Havin
Samir.
KPK: Dette gjelder prosessen ved innkjøp av møbler til oppholdsrommet. Ingen av klubbene
kan gå til innkjøp uten at den andre er enig når kostnaden skal fordeles mellom disse.
Havin Samir la fram følgende forslag
Det innføres en rimelig frist ved saksbehandling mellom klubbene. For eksempel 2 uker.
Vedtak:
Ved saksbehandling av saker mellom klubbene, skal det være en rimelig svarfrist begge veier.
Denne settes til 2 uker.
Eventuelt
Torbjørn Dybfest:
Utvide åpningstider i Gimlehallen. KGP søker idrettsetaten og politiet om å holde oppe til
22:00 hver dag.
Følgende tas opp med kommunen:
Gulv Gimlehallen er dårlig grunnet tidligere flom.
Hvilke rutiner kommunen har ved for eksempel oppussing.
Rengjøring, begrenset til standplass.
Lyd i oppholdsrom. Vi har fått plater fra NOV. Forslag om å henge disse opp i
oppholdsrommet for å redusere akustikken.
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Vedtak plater: ok.
Skivenummer på standplass i Gimlehallen mangler: Chris Bjørnå skriver ut og laminerer.
Jørgen Loftesnes Sandhåland
Blåse på Kristiansand Pistolbane står mørkt til. Anders Skotnes ordner en spot som peker opp
mot blåsa.
Thomas Aanundsen:
Flomlys mellom banene. Vi har fått tilbakemelding på lite lys i partiet mellom standplass og
skivene på 50m.
Anders Skotnes
Masta er grunnbelysning. Lys på standplass og skiver er innenfor kravet. NIFs krav er ikke
mulig å oppnå på en utebane. Oppfølging: sjekke vinkel på lys mot skiver.
Anders Skotnes ordner med synlig lys fra standplass ved åpen port i skivebu.
Thomas Aanundsen:
Skiverommet må ferdigstilles. Arbeidsbenk for utbedring av våpen. Verktøy på fast plass.
Oppgaven overleveres driftsstyret.
Anders Skotnes
Styremedlem og drift: tilgang til skiveverksted. Andre ved behov.
Møtet hevet klokken: 20:05.
Referent
Morten Teinum
Kristiansand Garnisons Pistolklubb

Referatet signeres av begge klubber
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