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Hensikten med forslaget er å sette i gang en prosess for å revitalisere, og å få opp
aktivitetsnivået i klubben. Selv om vi sliter med en pandemi som begrenser mulighetene for
aktiviteter, så ligger ikke hele forklaringen på liten aktivitet der. Vi ser at andre klubber rundt
oss klarer å gjennomfør stevner, og sikkert også interne prosesser rundt trening og
videreutvikling.
Klubben er ikke hensiktsmessig organisert, ved at mange oppgaver faller på få personer, og
vi har heller ikke beskrevet hva slags aktiviteter vi skal prioritere, på hvilket nivå, og hvem
som har ansvaret for gjennomføring og oppfølging.
Styret kan ikke gjøre alt selv, og det å spre ansvar og oppgaver på flere, vil være
oppbyggende og aktivitetsfremmende i seg selv. Jeg fremmer derfor forslag til en plan for
reorganisering av aktivitetene i klubben.
Det er ikke noe ønske om at planen skal vedtas av årsmøtet som sådan, men at styret skal ta
planen med som et innspill i arbeidet med revitalisering. Planen kan også være nyttig hvis en
skal i gang med samtaler med KGP
Men det aller viktigste tiltaket vil være at vi benytter oss av den muligheten som nå
foreligger til å slå oss sammen med KGP.

Forskal til vedtak på årsmøtet:
Styret starter en prosess for reorganisering av KPK. Dette kan skje gjennom sammenslåing
med KGP, alternativt en prosess med utgangspunkt i «Modell for reorganisering av KPK»,
eller en kombinasjon av begge.

Modell for reorganisering av KPK
Den nye modellen tenker seg styre, som har ansvaret for tre operative funksjonsområder.
Styret
Velges av årsmøtet, med leder, nestleder, og 5 styremedlemmer, og 2 vara (etter loven).
Styret utgjør klubbens strategiske ledelse.
Innenfor dette står styret fritt til å organisere oppgavene mellom seg, men det er vel naturlig
at man utpeker en kasserer, sekretær, og at de tre øvrige følger opp hvert sitt
funksjonsområde. Styremedlemmet kan selv gå inn å lede sitt funksjonsområde, men dette
må ikke være noe krav.
Styret har ansvar for regelmessig informasjon til medlemmene rundt planer og aktiviteter.

Styret har ansvar for at kultur og omgangstone i klubben er slik vi ønsker, og slik vi ønsker å
fremstå utad. (Vi må bli flinkere til å gjøre hverandre gode. Gjør noen noe galt eller
kritikkverdig, ta det opp med vedkommende. Gjør noen noe bra, så spre det rundt)

Funksjonsområdene:
Drift av baner og anlegg
Gruppa har ansvaret for drift av skytebaner med tilhørende bygg, anlegg og veier.
Engasjere banemestere og driftsgrupper.
Oppfølging av baneøkonomien.

Utdanning, trening og prestasjon
Gruppa har ansvaret for gjennomføring av organisering av treninger, administrere
skyteledere, trenere, og oppmenn.
Fordele, og prioritere treningstid på banene, hvis det blir nødvendig.
Ansvar for kurs og utdanning (sikkerhetskurs, grunnkurs pistolskyting, dommerkurs,
trenerkurs).
Gruppa må, sammen med styret, vurdere om det er hensiktsmessig med flere oppmenn. Eks
oppmann bane, oppmann felt, oppmann PPC?.
Påvirke medlemmene slik at klubben blir representert på en hensiktsmessig måte på
approberte stevner, mesterskap og NM.

Stevner og arrangementer
Sette opp terminliste over klubbens arrangementer og stevner.
Holde oversikt over tilgjengelige dommere, og annet personell som er nødvendig for å kunne
gjennomføre arrangementer.
Sørge for at skiver, stativer, og annet utstyr for gjennomføring av arrangementer, er på plass,
og i orden.

