
Møtereferat 
 

Sted Tingstugu på Nes 

17.10.19 kl 17:00 – 18:00 

Til stede: Knut Torger Stensrud, Truls M. Buseth, Sten Møller 
Adjungert: Jørgen Flesvik 

 
 

Sak 1 Strøm/belysning på Trytetjern: 
Jørgen Flesvik gav beskjed om at innkjøpte lamper på Trytetjern ikke var sterke nok. 
Jørgen gav videre beskjed om at de nye lampene skal ned, nye belysning for skivene. 
Strøm: Få tilbud fra kraftnettet med påkoblingsavgift. (Leif Sten) Jørgen Flesvik følger opp. 

Følges opp ved neste styremøte. 
 

Sak 3: Komplementering av Waltherpistoler. 

Venstrehåndsskjefte innkjøpt av Sten, slik at vi har ett tilbud til venstreskyttere våre nye gsp’er. 
Sten Møller tok opp i samråd med Jørgen om mulighet til å kjøpe inn reservedeler/ny koffert m/mer. 
Styret vedtar at Sten får tillattelse til å kjøpe inn reservedeler, skur/korn og koffert for å 
komplementere Waltherne. 

 
Videre for å holde våre utlånsvåpen vedlike blir det en oppgave til nye rekrutter at de pusser 
utlånsvåpnene for å lære om vedlikehold av våpen. 

Sak 4 Stevner sommerstid 
Se sak 6: 
Stevner sommerstid anses som avsluttet av styret i.h.h.t sak 6. 

Sak 5 Maxbo 
 

Det ble tatt opp at Maxbo ikke har avholdt noe teambuildingsaktivitet på Trytetjern. 
Styret vedtar at saken er avsluttet, og skulle det bli aktuelt ved en senere anledning tas det opp på 
nytt styremøte. 

 

Sak 6 Dato for approberte stevner 2020: 

Truls Buseth tok opp at vi måtte få på plass approberte stevner for 2020. 
Styret har satt følgende datoer for approberte stevner. 

Norgesfelt: 10.06.2019 

01.07.2020 
12.08.2020 
02.09.2020 

Sten Møller sa at han kunne melde inn stevnene da han hadde gjort det i 2018. 
Videre ble det tatt opp at det var ønske med flere banestevner, Nais, hurtigpistol på sommerstid. 



Styret kom til enighet at dette kan arrangeres på Trytetjern annenhver/hver torsdag på sommerstid 
og program som skal skytes bestemmes samme kveld. 

 
 

Felt: 07.06.2020 

Det har i tillegg kommet ønske om å nedjustere antall personer på standplass til 9 personer. 
Vi tar en vurdering ved planlegging til neste stevne i samråd med Jørgen. 

Styret følger opp og sjekker at innmelding av approberte stevner er godkjent ved neste styremøte. 
 
 

Sak 7 Medlemmer med manglende betaling 

Kasserer informerer om at vi har ett medlem, som ikke har betalt medlemskontigent. 
Videre er det vanskelig å tidskrevende og følge opp personer som ikke betaler kontigenten til fastsatt 
tid. For å unngå at hvert tilfelle taes opp i styremøter legger styret frem at kasserer får utvidet 
rettighet til å ta egne valg om hva som skal gjøres videre. 
 
Styret vedtar at kasserer får utvidet ansvar til å følge opp personer som ikke har betalt kontigent 
og vedta eventuelle sanksjoner.  
Kasserer har kun informasjonsplikt overfor styret å innberette hva som er gjort med 
medlemmene på førstkommende avholdte styremøte . 
 
Sak avsluttet. 

Sak 8 Medlemsregister NPK 
Det ble informert av Truls Buseth at alle klubber fra og med 2019 er pliktig til å benytte godkjent 
medlemsregister. 
Minidrett ble lagt frem som det enkleste og rimeligste av godkjente register. 
Styret vedtok enstemmig at Minidrett blir vårt medlemsregister. 
Sak avsluttet 

 
 

Sak 9 Stol møblering på Trytetjern 
Det ble gitt beskjed til sekretær Truls Buseth fra Bjarte Rundereim om det var mulig å ordne noe 
mere å sitte på i forbindelse med anlegget på Trytetjern. 
Det ble også etterlyst en justerbar stol for skyttere slik at nye skyttere kunne lettere skyte med 
anlegg. 
Styret vedtar at vi benytter finn/bekjente for å finne en rimelig løsning da det gis bort mye, som vi 
kan komplementere anlegget på Trytetjern. 
Dette følges opp neste år før vi begynner utesesongen. 

Sak 10 Oppfølging prosjekt trytetjern. 
Sten Møller kom med ønske om å få på plass plantegninger og tilbud fra Jan Erik Løken på 
gravearbeid. Dette i forbindelse for å få utbetalt tilskudd fra Sparebank 1. 

Styret vedtar at Jørgen Flesvik og Sten Møller følger opp med plantegninger innhente tilbud fra Jan 
Erik Løken. 
Saken følges opp på neste styremøte. 

 
 

Sak 9 eventuelt 
 
 

Nesbyen Pistolklubb har fortsatt ikke mottatt avtalt kompensasjon for FeltNM 2019 fra Buskerud 



skytterkrets. Jørgen Flesvik følger opp denne saken med kretsen og informerer styret. 
Saken følges opp ved neste styremøte. 



Møtet hevet 18:00 

Truls Buseth 
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