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                                                                                                                                                      Dato: 24.02.2020 

Referat 06.02.20 
Tinghuset på Nes 17:00 – 18:00 

Til stede: Knut Torger Stensrud, Truls M. Buseth, Sten Møller, Jan Ole Bakkerud 

 

Sak 1 Strøm og belysning på Trytetjern. 
Det har blitt gitt tilbakemelding til styret at alt lys er satt opp, og vi skal ha ett stevne hvor vi tester 
dette. 

Videre har styret sett litt på kostnader knyttet til å legge opp strøm til Trytetjern, men velger at vi 
heller går for en aggregatløsning når ny bod er lagd på Trytetjern. Dette vil være rimeligere for 
klubben på kort og lang sikt. Samt at vi heller ikke binder opp penger i faste kostnader knyttet til 
strømabonnement som kan ha høye løpende utgifter. 

Følges opp neste styremøte. 

 

Sak 2 
Oppfølging prosjekt på Trytetjern. 
Kasserer har gitt tilbakemelding til styret at midler som var gitt til NPK ikke ble betalt ut i 2019 
grunnet manglende oppfølging. Normalt skal disse midlene utgå, men kasserer har forhandlet frem 
at vi får ut 2020 på å få i gang prosjektet. 
Styret må få på plass plantegninger på Trytetjern og tilbud fra Jan Erik Løken. 
Dette slik at vi kan få utbetalt midlene og startet opp med prosjektet på Trytetjern. 

Vi har også diskutert forskjellige løsninger på hvordan bygget skal utformes, men kommer tilbake til 
dette neste styremøte. 
 
Vi tok også en kikk på kartet over Trytetjernområde og ser at alt ser ut som det er eid av kommunen 
på Trytetjern. Vi skal ta det opp med kommunen om vi kan utvide bruksarealet til klubben slik at vi 
kan bygge en bedre parkeringsplass samt mer. 

Følges opp neste styremøte. 
 
 

Sak 3 Godtgjørelse vedrørende dugnad på NM Dagali 
Jørgen Flesvik har informert styret om at han skulle følge opp når det gjaldt peng i fra dugnadsarbeid 
knyttet til NM Dagali. 
Vi har fått bekreftet pengene inn på konto av kasserer og anser dermed saken avsluttet. 
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Sak 4 skyteledere. 
Truls gav beskjed til styret om at vi skal ha skytterledere med på hvert lag når det er arrangert 
organisert trening. Dette grunnet at vi driver med en sport som har store følgeskader ved uforutsette 
hendelser. Videre har det med klubbens forsikring at vi  
Styret godkjenner at erfarne skyttere kan lede lag og fungere som skytterleder ved organiserte 
treninger. 
Vi hører med hver av de nedenfor om de ønsker å stå som skytterleder. 
Jørgen Flesvik 
Truls Martin Buseth 
Sten Møller 
Dagfinn Brøto 
Vidar Flesvik 
Knut Torger Stensrud. 

Det vil bli gitt tilbakemelding  
 

Sak 5 Oppfølging av skyttere/sikkerhetskurs. 
Truls poengterte at han ønsket at det skulle lages ett fast opplegg og at sikkerhetskurs skal 
formaliseres. For å sikre at alle skyttere får lik opplæring og gode forutsetninger for å lykkes som 
skyttere. Videre tok han opp at sikkerhetskurset bør dekkes av medlemskontingenten for å unngå at 
vi mister skyttere grunnet høye kostnader ved oppstart med pistolskyting. 

Bjarte har gitt følgende tilbakemelding, som blir standard. 

Teori del 1 før de får prøve våpen. 
Periode med 15 treninger før erverv av våpen. 
Teori del 2 må være gjennomført for å få godkjent sikkerhetskurs. 
Eksamen før våpensøknad 
Diplom. 
 
Sikkerhetskurs dekkes av medlemskontingenten. 
Pris kr 500,- som har vært praktisert før faller bort. 
Vedtatt av styret. 

Bjarte kjører primært teoribiten/praktisk  

Jørgen Flesvik er hovedansvarlig for nye skyttere. 
Truls Martin Buseth kan følge opp ved behov. 
 
Sak avsluttet 
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Sak 6 Nasjonalt dommerkurs. 
Det ble tatt opp at NPK per i dag kun har godkjente feltdommere, men mangler nasjonale dommere. 
Vi hadde to skyttere som var på dommerkurs for ett par år siden som strøk på eksamen. 
For å bidra til at vi får ett par nasjonale dommere i klubben vedtar styret at klubben dekker kurs samt 
organiserer og dekker overnatting ved bestått eksamen. 

Sak avsluttet 

Sak 7 Årsmøtedato 
Det ble lagt inn ett forslag til årsmøte om at datoen for årsmøte flyttes til 11. mars 2020 kl 18:00. 
Videre blir det lagt frem følgende forslag om avholdelse for årsmøte 2021 og videre fremover. 
Dette må godkjennes av årsmøtet 11. mars. 
Årsmøtet skal avholdes innen 31 mars, styret velger dato før dette. Dette i.h.h.t. idrettsforbundets 
vedtekter. Dette medfører at styret kan planlegge og legge  
 
Til årsmøtet blir det lett servering som dekkes av klubben. 
Sten Møller kjøper wienerbrød på bakeriet. Knut Torger ordner kaffe/brus. 

Sak avsluttet. 
 

Sak 8 Eventuelt. 

Salg av våpen 

Styret vedtar at vi selger 4 av våre klubbvåpen for å erverve ett mer passende rekruttvåpen. 
Våpnene styret vedtar solgt er 1x buckmark, baikal og 2x rugere. 
De legges ut for henholdsvis ca. 2500,- for Buckmarken, kr 1000-1500 for rugerne og kr 500-1000,- 
for baikalen. 

 
Regnskap for 2019 

Det ble informert av kasserer i NPK at resultatet for 2019 viser ett positivt driftsresultat. 
Mye av dette kommer av at vi ikke har kjøpt inn nye skiver o.l. til elektronikken samt at tippemidler 
skaper en del midler. Årsresultatet var på ca. kr 50.000,- 
 
Utbedring av vei Trytetjern 
Det ble tatt opp av kasserer om at det er ønskelig med utbedring av vei opp til skytteranlegg på 
Trytetjern. 
Dette skal tas opp med Jan Erik Løken. 
Følges opp neste styremøte. 
 

For Nesbyen Pistolklubb 
Truls Martin Buseth 
Sekretær  


