
Nesbyen Pistolklubb 

Styremøte. Første ordinære styremøte i det nye styret. 

 

Onsdag 19.april, i Tinghuskjelleren. 

Tilstede: Knut-Torger Stensrud, Jan Ole Bakkerud, Sten Møller, Bjarte Rundereim, Erik 
Storhaug. 

Møtet satt kl. 20.10. 

Ingen kommentarer til saklisten. 

 

Sak 17.04.19 – 1. Ikke offentlig. 

 

Sak 17.04.19 – 2.  Prisen på klubbammo, .22 LR. 

Vedtak: 

Nybegynnere uten eget våpenkort får kjøpe ammunisjon til en vanlig trening for kr. 
50.00. 

         Enstemmig. 

 

Sak 17.04.19 – 3.  Terminliste for resten av kalenderåret: 

Onsdag 31.mai Norgesfelt 

Torsdag 1.juni VM-Fin 

Torsdag 22.juni Standardprogram 

Styret vil komplettere lista underveis, og sette opp for høsten etter ferien. 

          Enstemmig. 

 

 

Sak 17.04.19 – 4.  Klubfunksjoner i tillegg til styret. 

Vedtak:  

a. Banemester og b. Materialforvalter:  Jørgen Flesvik forespørres om å ta på seg 
funksjonene som banemester og materialforvalter. 



c. Politikontakt: Knut-Torger Stensrud velges til å utføre all kontakt med politiet på 
klubbens vegne. 

d. Web-ansvarlig: Truls Buseth. 

                   Enstemmig. 

Sak 17.04.19 – 5.  Nøkkeldepositum, Trytetjern. 

Vedtak: 

Egen bankkonto for nøkkeldepositum slettes, og innestående beløp overføres til ordinær 
driftskonto dersom kontoen koster mer i gebyrer enn hva som er inngående renter. 
Liste over nøkkelinnehavere må oppdateres. 

         Enstemmig. 

Sak 17.04.19 -6. Innmelding av klubben i Brønnøysundregistrene. 

Vedtak: 

Sekretæren undersøker framgangsmåten og gjør nødvendige tiltak. 

         Enstemmig. 

Sak 17.04.19 -7.  Muligheter for å få redusert leie for anlegget på Trytetjern. 

Vedtak: 

Knut-Torger tar kontakt med Skytterlaget for å undersøke om leieforhold, 
kontraktsforhold etc.  

         Enstemmig. 

Sak 17.04.19 – 8.  Kan vi få til elektroniske skiver for pistol i Tinghuskjelleren. 

Mange idéer ble kastet fram over bordet, bl. annet om å kunne leie monitorer og 
program fra Skytterlaget, for derved å redusere utgiftene til et overkommelig nivå. En 
forutsetning er da at det blir gjort en jobb med kulefangerne og annet for å kunne ha 
forsvarlig sikkerhet. Det ble uformelt fordelt en del oppgaver i denne forbindelsen, men 
ingen formelle vedtak er foreløpig gjort. Saken er svært ønskelig å få i havn, om mulig. 

Møtet slutt ca. kl. 22.00 

Neste styremøte: Onsdag 31.mai kl.18.00 i  Tinghuskjelleren. 

 

Referent: Bjarte Rundereim. 

Sekr. 


