Kristiansand Pistolklubb
Ref. Styremøte 03.12.20
Tilstede: Anders, Jørgen, Preben, Tor Erling, Harald, Tom Børre
Meldt avbud : Kristin, Chris Robin, Darell

-

Gjennomgang av avtale med KGP om Farvannet Skytebane:
Styret gikk gjennom referat etter felles styremøte med KGP. Det må lages et revidert forslag til avtale for
Farvannet Skytebane.
Ansvar: Anders og Preben.

-

Sammensetning av styret 2021, melde innstilling til valgkomite:

Anders har gitt beskjed om at han kommer til å trekke seg som styreleder ved årsmøtet 2021. Jørgen er mulig
kandidat til ny leder i klubben mens Tor Erling er positiv til å gå inn som oppmann.
Styret informerer valgkomiteen om dette slik at de kan starte arbeidet med å finne nye kandidater til styret.
Ansvar: Preben og Jørgen

-

Våpenskap på farvannet:

Da søknad om å oppbevare våpen og ammunisjon fremdeles ikke er blitt godkjent må dette følges opp og
våpenkontoret må kontaktes slik at vi finner ut hvorfor dette drøyer ut.
Ansvar: Harald

-

Aktivitetshefte for nybegynnere:
Det må bestilles nye aktivitetshefter til bruk i nybegynnertreningen.
Ansvar: Tor Erling
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Fordeling av arbeidsoppgaver i Styret :
Arbeidsoppgaver som noen har tatt på seg må bli fulgt opp.
Tom Børre foreslår å sette opp faste tidspunkt for styremøter slik at det blir lettere å planlegge. Forslaget ble
enstemmig vedtatt.
Det vil fra 2021 settes opp faste tidspunkt for de ordinære styremøtene (første torsdag annenhver måned med
start fra Januar).
Ansvar: Alle i styret, Jørgen publiserer møtedagene på styresiden. Styremedlemmer melder inn saker senest
1 uke før møtet. Sekretær skriver saksliste og legger ut.

-

Fremtidig sammenslåing av klubber
Styret ønsker å fremme en sak om mulig sammenslåing av KPK og KGP på årsmøtet 2021. Det bør etableres
et nytt styre utfra de tidligere styrene på lik linje med slik det ble gjort da Kristiansand og Omegn Skytterlag
ble dannet.
Detaljer rundt dette vil bli fremlagt til årsmøtet 2021.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

-

Søknad om breddemidler sammen med KGP:
Styret er innstilt på at man søker sammen med KGP på dette, avgjørelsen om bruk av egenkapital dersom
dette blir godkjent må godtas på årsmøtet i 2021.

-

Corona søknad:
Styret ønsker å søke støtte for tapt inntekt som følge av korona restriksjoner rundt arrangementer som
nybegynnerkurs og skytestevner. Jørgen og Anders finner ut av hvor store de tapte inntektene er. Tom Børre
sender søknad basert på dette underlaget.
Ansvar: Tom Børre

Ref. Preben.
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