
Nesbyen Pistolklubb 

Styremøte 

 

Torsdag 16.11.17, Tinghuskjelleren, Nesbyen. 

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

Møtet satt kl. 18.25. 

Sakliste: 

1. KM Revolverfelt 2018 på Trytetjern. 

2. Utsending(-er) til Skytterkonferansen 2018 på Gardermoen. 

3. Eventuelt. 

 

 Sak 17.11.16 - 1: Referat fra forrige møte:  

Ingen merknader. 

 

Sak 17.11.16 - 2: KM Revolverfelt på Trytetjern. Forespørsel fra Kretsen. 

Klubben er sterkt interessert i å ha dette arrangementet, men vi er avhengige av å låne 
tilleggsareal fra banene til Nes og Bromma Skytterlag og Nes Jeger og Fiskeforening. Det 
er derfor et puslespill i forhold til kalenderen, for høsten er en hektisk tid for disse også. 

Vedtak: Nesbyen Pistolklubb tar i mot tilbudet fra Kretsen om å avholde mesterskapet, 
med forbehold at vi få låne tilstrekkelig baneplass fra de nevnte lag. 

        Enstemmig.  

Sak 17.11.16 - 3: Utsending(-er) til Skytterkonferansen på Gardermoen 2018. 

Vedtak: Klubben offentligjør informasjonen på klubbens nettside. Interesserte kan reise 
som klubbens utsendinger, men på egen kostnad. 

        Enstemmig 

 

Sak 17.11.16 - 4: Inntak av nye medlemmer.  

Sekretæren skal i følge tidligere vedtak sette opp en plan for sikkerhetskurs i klubben. 

Vedtak: Sekretæren skal ved utarbeidelse av plan for sikkerhetskurs også sette opp en 
plan for inntak av nye medlemmer som også behandler umyndige. 



Vedtak: Aspiranter til medlemskap i Nesbyen pistolklubb kan være med på trening 3 
ganger, og bare dekke ammunisjonskostnader. Deretter må aspiranten betale 
medlemskontingent, treningsavgift, og baneinnskudd for å kunne fortsette. 
Sikkerhetskurs må fullføres slik klubben bestemmer. Nye aspiranter må meldes til 
inntaksansvarlig i klubben. 

       Enstemmig 

 

Sak 17.11.16 – 5: Innkjøp av nye hørsesvern. 

Alle klubbens hørselsvern er forsvunnet, og vi kjøper inn 6 stykker, dersom vi ikke får 
dem sponset av noen.  

       Enstemmig 

 

Sak 17.11.16 – 6: Ny, åpen Facebookside. 

Vedtak: Klubben oppretter en åpen facebook-side, som interesserte kan besøke og se 
hva vi driver med. Den eksisterende siden forbeholdes forstatt intern bruk.  

       Enstemmig 

Møtet slutt kl.1815. 

 

 

Bjarte Rundereim 

sekr. 

 

         


