
Nesbyen Pistolklubb 

Styremøte 

 

Torsdag 07.12.17, Tinghuskjelleren, Nesbyen. 

Tilstede: Jan Ole Bakkerud, Sten Møller, Bjarte Rundereim, Jan Erik Løken. 

Møtet satt kl. 18.20. 

Sakliste: 

Sak 17.12.07 – 1: Referat fra forrige møte: 

Ingen merknader. 

 

 Sak 17.12.07 - 2: Investering i klubbvåpen, 2018.  

Klubben trenger snarest to funksjonable våpen .22 for å kunne ta seg av de nye aspirantene på en 
akseptabel måte og får å bedre sikkerheten og treningskomforten for andre skyttere. 

Vedtak: NPK anskaffer så snart som mulig to funksjonable våpen. Brukt-våpen må besiktiges og 
godkjennes hos oss før kjøp. Erik får ansvar for gjennomføring av kjøpet. 

Enst. 

 

Sak 17.12.07 - 3: Terminlister  

Klubben bør for fremtiden ligge i forkant med planleggingen av approberte stevner, slik at 
terminlistene overholder forbundets frister, og gir en god forutsigbarhet for klubbens medlemmer. 

Vedtak: Terminlistene bør utarbeides slik at de er klar i sept./okt. for neste år, og slik at vi overholder 
forbundets frister for approberte stevner. 

Enst. 

 

Sak 17.12.07 – 4: Statutter for .22-Calusellen 

Vedtak: Statuttene godkjennes slik de foreligger.    Dok. vedlagt. 

Enst. 

 

Sak 17.12.07 – 5: Handicapstevne 

Sakspapirer er ikke mottatt av styret, og innholdet var ellers ukjent. 

Vedtak: Saken utsettes. 



Enst. 

  

Sak 17.12.07 - 6: Dokumentasjon av avtaler med eksterne parter 

Vedtak: Alle avtaler som gjelder lån/leie av ressurser fra andre; private, lag eller organisasjoner; skal 
være skriftlige og signert av minst ett medlem av styret. 

Enst. 

 

Sak 17.12.07 – 7: Velkomstbrev til nye medlemmer, for nettsiden. 

Vedtak: Sekretærens forslag godkjennes.    Dok. vedlagt. 

Enst. 

 

Sak 17.12.07 – 8: Rutiner for innføring av nye medlemmer i klubben. 

Vedtak: Sekretærens forslag godkjennes.    Dok.  vedlagt. 

Enst. 

 

Sak 17.12.07 – 9: Omnummerering av styresaker for 2017-12-07 

Vedtak: Styresakene for 2017 omnummereres til vanlig fortløpende orden. 

Enst. 

 

Sak 17.12. 07 – 10: Lån for å opprettholde likviditeten i kassa 

Vedtak: NPK låner privat fra Knut Torger Stensrud etter avtale, inntil kr.20 000,-  

og avstår fra å oppta lån i bank. 

Protokolltilførsel: Jan Erik Løken reserverer seg mot vedtaket. 

Vedtatt med 3 stemmer 

 

 

Møtet slutt kl. 18.20 

 

Bjarte Rundereim 

sekr.         


