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                                                                                                                                                            18.03.2021 

 

Referat 
 
Sted: Brødrene Dahls på Gol, Elvevegen 5 3550 Gol. 

Kl. 18:00, 10.02.2021 

Til stede: Knut Torger Stensrud, Truls Ursdalen, Truls Martin Buseth, Sten Møller, Jan Ole Bakkerud 

Saksliste: Godkjent 

 
1. Kjøp av brukt Walther GSP av Ole Arvid Haraldseth. 

Alt er nå avklart, våpenet betalt (5000.-) og våpenkort mottatt. 
Sak avsluttet. 
 

2. Strøm til Trytetjern. 
Styret fulgte opp saken med å få strøm til Trytetjern. Nesbyen kommune har tilbudt gratis 
strømforbruk om vi kobler oss på. Kostnad for dette beregnes til  
Graving  70 000.- 
Kabel  25 000.- (antydning av kabelpris til 33-50.-/meter) 
Totalt  95 000.- 
 
Klubben har per i dag ca. 94 000.- på konto, forventet 150 000.- etter betalte 
medlemskontingenter. 
 
Vedtak: Styret prioriterer strømtilførsel foran varmebu og går for graving og anskaffelse av 
kabel for permanent tilkobling til nettet. Styret vedtar å avvente med bygging av varmebu til 
finansene igjen tillater det. 
 

3. Dommer resertifisering. 
Det ble tatt opp i styret resertifisering av klubbens dommere. 
Knut Torger S.. har fått beskjed om at kretsen følger opp dette og melder fra til klubben når 
det er aktuelt. 
Sak avsluttet. 

 
4. Årsmøtedato og gjennomføring i 2021 

Styret diskuterte gjennomføring av årsmøte i 2021. 
Det ble lagt frem forslag om gjennomføring utendørs på Trytetjern eller over Teams som 
alternativ hvis dagens smittevernsituasjon ikke tillater fysisk samling. 
Innkalling i.h.h.t regelverket må sendes ut senest en måned før avholdelsesdato. 
Videre må årsmøte avholdes senest 15. juni. 
Vedtak: Styret utsetter årsmøte til det lar seg gjennomføre, senest 31.05.21, og følger opp ved 
neste styremøte. 
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5. Treningsavgift satser i 2021 og videre fremover. 
Styret diskuterte fastsettelse av treningsavgifter for 2021 og de kommende årene. 
 
Vedtak: treningsavgift for 2021 og fremover settes til 
Kr 250,- for vår 
Kr 300,- for sommer (inkl. starter på samtlige approberte Norgesfeltstevner) 
Kr 250,- for høst 
Kr 50,- per treningstilfelle over hele året for medlemmer som ikke ønsker å betale for full 
periode. Startavgift på stevner tilkommer. 
 

6. Rekruttsituasjonen pr. dags dato. 
Truls B. informerte om dagens situasjon og at det er god rekruttering til klubben nå og når vi 
åpner igjen. I oktober kom det tre nye skyttere og det er planlagt nytt sikkerhetskurs i så snart 
det tillates. 
 
Vedtak: Det sendes ut e-post til alle nye skyttere som skal gjennomføre sikkerhetskurs i 
klubben. 

 
7. Bytte ut låser på Trytetjern med kodelåser 

Det ble diskutert i styret å bytte ut låsene på Trytetjern med kodelås. En majoritet i styret var 
imot nettopp kodelås men det ble enighet om å allikevel forenkle nøkkelhåndteringen. 
 
Vedtak: Klubben bytter ut hengelåsene på Trytetjern slik at det rekker med en nøkkel for å 
åpne bom og samtlige buer. 

 
8. Planlegge vårdugnad og skift av olje i hydraulikken for skivene på Trytetjern. 

Styret diskuterte vårens dugnad. 
 
Vedtak: Vårdugnad bestemmes til 8 mai kl 10:00, så lenge dagens smittevernsituasjon tillater 
det. Hydraulikkoljeskift diskuteres med Jan-Erik Løken/Dagfinn Brøto. Saken følges opp neste 
møte med tanke på innkalling. 
 

9. Plassering av varmebu. 
Etter erfaring fra skyting vinterstid i minus 18 grader mener Sten M at varmebua bør plasseres 
nærmere standplass. Saken ble diskutert og det ble henvist til at varmebu skal bygges slik at 
den enkelt kan løftes og flyttes hvis det viser seg hensiktsmessig senere. 
 
Vedtak: Varmebua plasseres hvor det er planlagt per i dag. 
 

10. Økonomi - budsjett og resultat. 
Kasserer Sten M la frem resultat for 2020 som viser ett underskudd på drøyt kr 12.000,-. 
Revisorene hadde i fjor ønsket å ta opp diverse eiendeler i regnskapet. Sten hadde diskutert 
saken med et regnskapsbyrå som avrådet fra dette, ikke minst siden alt unntatt elektroniske 
skiver allerede er avskrevet. 
 
Sten presenterte også et budsjett som ga rom for større investeringer etter hvert selv uten 
økning av medlemskontingenten. 
 
Vedtak: Kasserer lager et eget separat bilag til regnskapet for eiendeler og prosjekt, som en 
historikk. Styret vedtok også å ettergi kr. 100,- som Even Noreng skylder for en stevnestart. 
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11. Avslutting av depositumskonto for nøkler NPK., og selge ut nøkler 

Styret diskuterte et forslag om å avslutte dagens nøkkeldepositumskonto og selge nøklene til 
medlemmene for å frigjøre pengene på denne kontoen. 
 
Vedtak: 
- Sten undersøker med regnskapsbyrå/bank hvordan det lar seg gjøre å avslutte 

depositumskontoen. 
- Klubben tilbyr hvert medlem med nøkler å kjøpe nøklene permanent for 300.-. 

Summen tilsvarer allerede deponert sum slik at ytterligere betaling ikke er nødvendig. 
Ønsker medlemmet å få tilbake depositumet skjer dette mot returnering av nøklene til 
klubben. 
 
Følges opp neste styremøte. 

 
12. Benytte skyløsning til lagring av klubbens data. 

Sekretær Truls B informerte om at klubbens kasserer og sekretær ønsker ett eget delt 
lagringssted for styredokumenter og andre dokumenter. 
Dette for å lettere kunne samarbeide om forskjellige dokumenter i klubben. 
Styret ble informert om at dette ikke medfører noen ekstrakostnad for klubben. 
 
Vedtak: Truls B ordner skyløsning ved Onedrive levert av Microsoft. Sak avsluttet. 
 

 
13. Innkjøp av nye grovkalibrede våpen i kaliber 9mm parabellum. 

Styret diskuterte innkjøp av 2x 9mm pistoler grunnet at klubbens pistoler ikke fungerer like 
godt når det er kaldt ute. 
 
Vedtak: Det gjøres ikke noe innkjøp av flere våpen i øyeblikket. Sak avsluttet.  
 

14. Legge inn linker til rubic/skyting på hjemmesiden. 
Styret ønsker at det legges inn egne linker til ny medlemsløsning på vår hjemmeside til venstre 
over dagens «event»-kalender. 
 
Vedtak: Styret ber Truls B organisere dette. Sak avsluttet. 
 

15. Labradar kronograf til reparasjon 
Klubbens nyinnkjøpte kronograf ble sendt til reparasjon sommeren 2020, da den ikke fungerte 
slik den skal. 
Vi avventer fortsatt svar fra Jaktdepotet som er selger på hvordan status er på denne. 
Sten følger opp og purrer Jaktdepotet og andre kanaler for å sjekke status og eventuelt til slutt 
heve kjøpet hvis det ikke skjer mere i saken. 
 
Saken følges opp neste styremøte. 
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16. Innkjøp av artikler til klubben ved Jørgen Flesvik 
Styret har blitt gjort oppmerksom av kasserer på at Jørgen har handlet inn ryggmerker, 30 stk. 
som har kostet klubben kr 9.000, - som ikke var tatt høyde for i budsjettet i 2020. 
Det blir også gjennomført løpende innkjøp av diverse materiell o.l. uten at det blir 
diskutert med noen i styret. 
 
Vedtak: Styret ber Knut Torger ta opp saken med Jørgen og be ham presentere større ønskede 
innkjøp for godkjenning fra styret.  
Saken følges opp neste styremøte. 
 

17. Salg av Walther GSP .32 S&W Long vekselsett i avventing av våpenlov. 
På bakgrunn av sak 13 ovenfor ble det foreslått å selge vekselsett .32 S&W Long til Walther 
GSP med tanke på at klubben per i dag ikke selv har ammunisjon til det og at det heller ikke 
blir benyttet i noen stor utstrekning. Det vil også gi ca. kr 3 000 - 5 000,- i ekstra inntekt. 
 
Vedtak: Saken utsettes i vente på ny våpenlov. 
 

18. Innkjøp av nøkkelboks til Tinghuset. 
Låsen til nøkkelboksen i Tinghuskjelleren er i så dårlig tilstand at ikke alle nøkler fungerer. 
Siden i hvert fall skyteledere bør ha hver sin nøkkel ble det foreslått å kjøpe ny nøkkelboks 
med kodelås. 
 
Vedtak: Knut Torger kjøper og monterer ny nøkkelboks med kodelås i Tinghuskjelleren. 

 
 

 
 
V/ Truls Martin Buseth 

Sekretær for Nesbyen Pistolklubb 

_________________        _________________ 
Truls Martin Buseth        Knut-Torger Stensrud 


