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                                                                                                                                                      Dato: 15.03.19 
 

Til stede: Truls M. Buseth, Jan Ole Bakkerud, Knut Torgeir Stensrud, Erik Storhaug, Sten  Møller 
 
Styremøte Nesbyen Pistolklubb 07.03.19 

1. Godkjenne saksliste 

      Vedtatt enstemmig 

2. Sak 07.03.19 Nr 1: Starte arbeidsgruppe for å utrede og planlegge varmestue på trytetjern. 
Nesbyen PK har fått kr 40.000,- til utbedring av eksisterende anlegg på Trytetjern. I den 
anledning skal dette gå til å bygge en varmestue på Trytetjern. 
Styret har vedtatt at Knut Torger Stensrud får ansvar for planlegging og videre utføring i 
samråd med Jørgen Flesvik. 

 

3. Sak 07.03.19 Nr 2: å fart på elektrikere (Leif Sten Bråthen/Bjørn Olav Langset) for belysning i 
kjeller og for utredning av lys på Trytetjern.  
Styret ønsker at Jørgen Flesvik, Bjørn Olav, og Leif Sten tar på seg ansvaret for dette og følger 
opp dette hovedsakelig i kjeller på Tinghuset. Trytetjern avventes da det skal sjekkes opp pris 
på strøm opp til anlegget vårt på Trytetjern. 
Jan Ole Bakkerud følger opp med Ragnar Øye angående å få strøm opp på Trytetjern, 
eventuelt kostnader for nytt og kraftigere aggregat. 

 

4. Sak 07.03.19 Nr 3: Starte arbeidsgruppe/planlegging foran KM på Trytetjern i mai. 
Styret har vedtatt at samme arbeidsgruppe som i fjor, Jørgen og Vidar Flesvik samt Erik 
Storhaug tar ansvar for planlegging og gjennomføring foran KM på Trytetjern i Mai. 
Styret har vedtatt at vi følger oppskriften fra 2018, om at vi ikke benytter noen form for 
premiering. Pris pr. start forblir kr 100,- 

 

5. Sak 07.03.19 Nr 4: Kassereren Sten Møller foreslår formell sløyfing av banetillegg på kr 500,- 
Styret har vedtatt enstemmig at banetillegget sløyfes formelt. 

 

6. Sak 07.03.19 Nr 5: Formalisering av Bjarte Rundereim som sikkerhetsansavarlig/ansvarlig for 
sikkerhetskurs. 
Sekretær Truls Buseth har spurt Bjarte Rundereim på forhånd om han ønsket å fortsette 
videre arbeid som ansvarlig for rekrutter og gjennomføring av sikkerhetskurs. Dette stilte 
Bjarte Rundereim seg positiv til og ønsket gjerne å inneha vervet. 
Styret i Nesbyen Pistolklubb har enstemmig vedtatt at Bjarte Rundereim fortsetter som 
ansvarlig for nye rekrutter og gjennomføring av sikkerhetskurs. 
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7. Sak 07.03.19 Nr 6: Innkjøp av små skjefter resp. venstreskjefter til Waltherpistolene. 
Det ble tatt opp i styremøtet at det er ett ønske for innkjøp av mindre 
skjefter/venstreskjefter for linksskyttere i klubben. 
Sten Møller har fått ansvar for å innhente pris eventuelt erverve skjefter til inntil kr 2.000,-  

 

8. Sak 07.03.19 Nr 7: Samordnet rapportering 2019, «aktive» medlemmer. 
Alle medlemmer meldes inn som aktive skyttere inntil vi får tilbakemelding fra forbund/politi 
om endringer. Dette med bakgrunn at sporten innehar behovsprøving som medfører at 
skyttere skal ha en viss aktivitet for å inneha våpen. 
 

 

9. Sak 07.03.19 Nr 8: Våpensøknad «inaktive» medlemmer. 
Jamført nye oppfølgingskrav og signering av våpensøknader hvor styret bekrefter aktivitet av 
den enkelte skytter, skal skytter delta på ett par treninger slik at vi kan dokumentere at han 
oppfyller minstekravet. (4 organiserte treninger ila. Ett år). 

 

10. Sak 07.03.19 Nr 9: Bytte av bank fra Skue, tidligere ønske av kasserer. 
Etter ønske av kasserer Sten og vanskeligheter med lang reiseavstand til Nesbyen for å sette 
inn penger, bestemte styret enstemmig at NPK skulle opprette konto i Sparebank 1. I tillegg 
skal vi fortsatt beholde dagens konto i Skue sparebank. Ansvarlig for å ordne konto i 
Sparebank 1 blir kasserer Sten Møller. 

 

11. Sak 07.03.19 Nr 10: Innkjøp av 9 mm/grovpistol 
Under eventuelt ble det tatt opp av sekretær om erverv av 9mm for at nye medlemmer skal 
kunne prøve grovere kaliber. 
Styret med unntak av Erik Storhaug var positive til dette. Begrunnelsen til Erik S. er at de 
fleste skyttere erverver sine egne våpen etter 6 måneder, og at det vil bli dyrt for klubben og 
sitte på flere ammunisjonstyper. 
Det ble godkjent av styret sekretær Truls M. Buseth selv kunne avgjøre om han ville sende 
inn en våpensøknad for erverv. Videre er det kun for å se om vi kan erverve grovvåpen og at 
det må behandles videre i styret før det bestemmes innkjøp av nytt våpen. 

 

12. Sak 11: Innmelding til DSSN 
Sekretær tok opp ønske om å sjekke opp innmelding i DSSN, da ett par skyttere ønsker å 
kunne begynne med dynamisk skyting. 
Styret kom frem til at Sekretær Truls Buseth i samråd med David Joy følger opp dette, og om 
det lar seg gjøre. 

 

13. Sak 07.03.19 12: Minimumstreninger i prøvetid før erverv. 
Styret satt opp at skytter må kunne dokumentere følgende overfor sekretær, minimum 15 
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treninger og sikkerhetskurs. Nye skyttere får ikke signert bekreftelse fra NPK før dette kravet 
er oppfylt.  

 

Møtet var slutt ca.  kl. 18:00 

 

Truls Buseth 

 


