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Nesbyen Pistolklubb 

Styremøte.  

 

Onsdag 31. mai 2017, i Tinghuskjelleren. 

Tilstede: Knut-Torger Stensrud, , Sten Møller, Bjarte Rundereim, Erik Storhaug og vara 
Ronny Brandsgård. 

Møtet satt ca. kl. 20.00. 

Ingen sakliste. Ingen saker var innkommet før møtet. 

Sak 17.05.31 – 1. Gjennomgang av sakene fra sist. 

17.04.31 – 4: a. Jørgen Flesvik har tatt på seg ansvaret som materialforvalter og 
banemester. 

d. Truls Buseth roses for nettsiden som er laget.      

17.04.19 – 5: Kontoen for nøkkeldepositum må beholdes, slik bestemmelsene er 
nå, og innestående penger kan ikke uten videre benyttes til andre ting. Vedtaket i 
denne saken er derfor slettet. 

17.04.19 -6: Innmelding av klubben i Brønnøysundregistrene er ikke 
gjennomført, men saken er under arbeid og vil være uført fra sekretærens hånd 
innen neste styremøte. 

17.04.19 -7: Muligheter for å få redusert leie for anlegget på Trytetjern. 
Formannen har prioritert arbeidet med å forberede elektroniske skiver i 
samarbeid med skytterlaget, og saken om leieforholdet er derfor satt på vent. 

17.04.19 – 8: Det arbeides videre med skytterlaget med hensyn til å låne/leie 
monitorer og program. Kassereren la fram en svært oversiktlig framstilling av 
klubbens utgifter/inntekter/kapital, og et forsøksvis budsjett for 2018, ut fra det 
vi nå vet. Det tyder på at en låne/leieavtale med skytterlaget kan gjøre det til et 
realistisk prosjekt å se for seg fram mot neste år. 

Oversikten fra kassereren er vedlagt protokollen. 

          Til etterretning 

Sak 17.05.31 – 2. Søke midler hvor det er mulig. 

Sekretæren skal søke Kretsen om støtte til anskaffelse av elektronikk. Likeledes skal det 
søkes kulturmidler fra de kommunene som er aktuelle, og ellers andre steder hvor det 
kan være noe å hente. 

          Til etterretning
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Sak 17.05.31 – 3. Videre kontakt med skytterlaget. 

Erik Storhaug arbeider videre med skytterlaget med tanke på å låne/leie 6 monitorer. 
Han kan forhandle om en eventuell leiesum. 

           Enst. 

Sak 17.05.31 – 4. Inntak av nybegynnere/rekrutter til klubben. 

Sekr. lager et framlegg til hvordan dette bør behandles i framtida, med tanke på 
skjerpede rutiner for kursing og sikkerhet, både for sikkerhetskurs og skyteteknikk. 
Basis bør være Norges Skytterforbunds opplegg for sikkerhetskurs, og et rimelig 
opplegg for skyteteknikk og våre baneregler. 

Settes som egen sak under neste styremøte. 

          Til etterreting 

Sak 17.05.31 – 5. Plan for klubbvåpen – utskiftinger og behov framover. 

Denne saken må utredes og forberedes for senere behandling. 

          Til etterretning 

Sak 17.05.31 – 6. Treningsavgift i sommer. 

Det skal ikke innhentes treningsavgift for skyting på Trytetjern i sommer, verken for 
trening eller stevner på treningsdager.  Treningsansvarlig tar med våpen og ammo etter 
behov, og innkasserer kr. 50 pr 65 eller 70 skudd. 

           Enst. 

 

Møtet slutt ca. 21.15. 

 

Referent:  

Bjarte Rundereim. 

sekr. 


