
Nesbyen Pistolklubb 

Styremøte 

 

Fredag 25. august, Brødrene Dahl, Gol 

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

Invitert sakkyndig til sak 1; David Joy.  

Møtet satt kl. 18.05. 

 

Sakliste:  

1. Orientering og forberedelser til innføring av elektroniske skiver i Tinghuskjelleren. 

2. Eventuelt:  

a. Styret sender ut orientering om El. skiver til medlemmene med oppfordring til 
å støtte klubben med større eller mindre beløp. Oppfordringen sendes ut på e-
post til alle som har e-postadresse i klubben. 

Brevteksten, foreslått av Erik Storhaug, ble lest opp for styremøtet, og ble 
godkjent med en mindre forandring. 

 

 

Sak 17.08.25 – 1. Orientering og forberedelser til innføring av elektroniske skiver i 
Tinghuskjelleren. 

Vedlegg: Brev fra Nesbyen og Bromma Skytterlag. 

Foreløpig arbeidsplan: 

A. Møte med skytterlaget om plan for oppgradering av kulefangere etc. 
B. Dugnad i Tinghuskjelleren for å tømme blykassene og rive det som må rives. 
C. Skaffe stål, utstyr og øvrige materialer for å ferdigstille oppgradert kulefanger. 
D. Sveise inn nødvendig utvidelse av kulefanger med tanke på full veggbredde og 

nok høyde etter de behov som foreligger. 
E. Skaffe lån privat/bank for tilleggsfinansiering ut over egenkapitalen. 
F. Gå til innkjøp av det som skal til for å få et komplett elektronisk skiveanlegg 

sammen med de delene vi leier fra skytterlaget. 

Nødvendige vedtak: 

Vedtak: Klubben låner inntil 80 000 kroner i bank, med mulig midlertidig privat lån 
inntil banklån går i orden. 

        Enst. 



Vedtak: Formannen tar kontakt med skytterlaget for å finne dato for et møte. Fra 
Nesbyen Pistolklubb er følgende bedt om å delta i dette: Knut-Torger, Erik, Bjarte, Jan-
Ole, Jørgen, David og Jan Erik. 

        Enst. 

Vedtak: I samråd med skytterlaget skal det bestilles elektroniske skiver og de 
materialene som skal til i følge nærmere oppsatt plan for oppgradering av kulefangere, 
skivemontering, etc. Denne planen må komme etter ovennevnt møte med skytterlaget. 

        Enst. 

 

Til orientering:  

Dugnad i Tinghuskjelleren tirs. 5.september kl.17.00. De som ikke kan møte så tidlig 
må gjerne møte fram når de kan. Det skal blant mye annet bæres ut mange hundre kilo 
bly, og de som ønsker å ta vare på noe av det kan ta med seg. Klubben holder vanlige 
støvmasker, og om noen vil ha noe mer avansert må de ta med seg. Klubben holder brus 
(kaffe?) og kjeks. 

Dugnadsansvarlig: Knut Torger. Bevertningsansvarlig: Erik. 

 

Saker under Eventuelt: 

Sak 17.08.25 – 2. Brev om økonomisk støtte fra medlemmene. 

  (Venter brevtekst fra Erik) 

Sak 17.08.25 – 3. Info om Brønnøysund. 

Sekretæren hadde ikke fått noen tilbakemelding etter innsendign av selskapsmelding til 
Brønnysund. Telefon dit i formiddag viste at vår melding ikke var kommet dit. Med litt 
hjelp fra en kundebehandler, viste det seg at det var noen feil på skjemaet, bl.a. var det 
ikke krysset av for målform, og personnumrene var falt ut av skjemaet. Alle vedlegg var 
på plass, og etter å ha rettet opp manglene blir skjemaet sendt (på nytt) i morgen. 

Dette er beklagelig, for klubben er avhengig av bl.a. organisasjonsnummeret for å kunne 
oppta lån i banken. Det er håp om at tingene er på plass om et par uker. 

Sak 17.08.25 – 4. Info om søknader om støtte. 

Sekretæren skal finne ut av fristene for innsending av søknader om økonomisk støtte fra 
bl.a. disse: Tippemidler, Buskerud krets av NSF, Skue Sparebank, SpB 1, og DNB.  
Klubben skal søke midler alle de steder hvor det er mulig, i forbindelse med overgangen 
til elektroniske skiver. 

 

 

 



Sak 17.08.25 – 5.  Bestilling av medaljer til klubbmesterskap. 

Jørgen Flesvik får fullmakt til å bestille nødvendige medaljer til klubbstevner når det er 
aktuelt i forhold til terminlisten. Varene skal sendes til adresse banemesteren, med 
faktura til klubben. 

        Enst. 

 

Sak 17.08.25 – 6. Treningsavgifter i Nesbyen Pistolklubb. 

Vedtak: 

A. Gratis treningsavgift på utendørsbanen videreføres. 
B. Innendørs regnes 2 semestere, før- og etter jul.  

a. Medlemmene betaler kr. 250 i fast treningsavgift pr semester. 
b. Gjester og medlemmer som ikke betaler fast, betaler kr. 50,- pr gang. 
c. Nybegynnere er fritatt for treningsavgift i første semester, men betaler for 

ammunisjon, kr. 50,- for nødvendige skudd. 

Enst. 

Sak 17.08.25 – 7. Inntak av nye medlemmer. 

Styret ønsker å innskjerpe kravet om sikkerhetskurs før banene kan brukes.  

Forbundets instruksjonshefte skal være gjennomgått med klubbens instruktør, som et 
minstekrav. 

Vedtak:  

Sekretæren utarbeider nærmere regler for hvordan dette skal gjennomføres i praksis, 
også i forhold til krav om betalingsrutiner ved innmelding i klubben. 

        Enst. 

 

Møtet slutt kl. 19.45 

Takk til David som hadde nyttige synspunkter. 

 

Referent:  

Bjarte Rundereim 

sekr. 

 


