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Til stede: Sten Møller, Jan Ole Bakkerud, Erik Storhaug, Jørgen Flesvik, Knut-Torger Stensrud, Truls 
Martin Buseth 

 
Styremøte Nesbyen Pistolklubb 09.05.19 

1. Godkjenne saksliste 

Sakslisten ble godkjent, men tilført at manglet punkt angående gjennomgang av saker fra 
styremøte 07.03.19. 
Dette ble lagt til og deretter ble møteinnkallingen godkjent av styret. 

 

2. Oppfølging sak 2 fra møte 07.03.19 
Videre diskusjon rundt strøm har Jan Ole Bakkerud sjekket opp med Ragnar Øye om at det 
skal være mulig å koble oss opp mot riflebanen/klubbhuset til Skytterlaget. Tommy Haugen 
har sett på forskjellige løsninger, men styret har vedtatt at han ikke skal være med i denne 
saken. 
Spørsmålet er kostnader knyttet til legging av strøm fra klubbhuset eller aggregat løsning, 
dette skal Jan Ole Bakkerud sjekke opp videre. 
Saken følges opp ved neste styremøte. 
Videre i sak 2 fra møte har Jørgen Flesvik gitt uttrykk for at Leif Sten har fått inn lamper og at 
det må monteres. 
Sjekkes opp med Terje og Leif Sten om oppfølging av dette, både i Tinghuset og på Trytetjern. 
Dette følges opp av Jørgen Flesvik. 

3. Varmestueprosjekt utsettes til neste styremøte. 
4. Sak 1 09.05.19 

Gjennomgang av stevne 26.05.19 
Jørgen Flesvik har ting på stell. 
Erik i sekretariatet. 
Kan bli mange flere enn i fjor grunnet dugnad på Dagali. 
Jamført Jørgen Flesvik skal lån av klubbhuset, benyttelse av skytterlaget og Jeger og fisk sine 
områder være i orden. 
Jørgen begynner 20. mai med å rigge løypa. 
Erik ordner klokker? 
Alle skyttere fra NPK betaler sine egne starter, funksjonærer fra lørdag etterfaktureres ved 
Sten, alle starter søndag betales direkte til sekretariatet. 
Vi får hjelp fra Nedre Eiker Pistolklubb til det vi har behov for, forsøker å benytte færrest 
mulig funksjonærer utover de vi har i NPK. 
Vaffel/kake/pølse og brus selges i kiosken. 
Izettle ordnes av Vidar/Knut-Torger. 
Det ble stemt over om funksjonærer fra NPK skulle betale egne starter, flertallet i styret 
stemte for at våre medlemmer/funksjonærer skulle betale egne starter. 
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5. Sak nr. 6 fra møtet 07.03.19: 
Det ble gitt uttrykk for at ekstra skjefter til Waltheren skulle finnes, saken vart vedtatt å stå til 
neste møte. Sten følger med videre om det dukker noe opp på Finn.no eller lignende steder. 

6. Sak nr. 8 fra møtet 07.03.19: 
Samordnet rapportering, følges opp av Sten. 

7. Sak 2 09.05.19: Avtrekksvekt. 
Det ble besluttet av styret å kjøpe inn ny avtrekksvekt eventuelt fikse den gamle 
avtrekksvekten da den manglet en «plastbit». 

8. Sak 3 09.05.19 Svartkruttvåpnene. 
Det ble vurdert om salg av svartkruttvåpnene til klubben eventuelt om de skulle omplasseres 
i våpenskapet til klubben.  Bakgrunnen for salg var med tanke på 9mm innkjøp til klubben, da 
det vurderes om vi har behov for våpnene. Det ble tatt opp at verdien på våpnene var små. 
Styret ønsker å vurdere om vi skal selge våpnene eller sette litt press på svartkruttgutta om å 
få i gang ett stevne i år eller neste år. 
Videre ble det tatt opp om de fortsatt skulle ligge hos Rune, noe styret kom frem til at de 
kunne gjøre enn så lenge. 
Følges opp ved neste møtet. 

9. Ett medlem meldes ut av NPK grunnet ikke betalt lisens og kontingent siste to år. Videre 
meldes det til Klubbinfo slik at personen ikke får byttet klubb før det uteståendes er gjort 
opp med NPK. Følges opp av Sten. 

10. Sak 11 07.03.19: Innmelding i DSSN  
Innmelding i DSSN legges på is da det ikke er mange nok i klubben til å begynne en dynamisk 
gruppe. I tillegg har David Joy gitt beskjed om at han ikke vil ta ansvar for å ta nødvendig 
kursing. Saken avsluttes. 

11. Sak 4 09.05.19: Egen passordbeskyttet medlemsside. 
Det ble godkjent av styret at det skal lages en egen passordbeskyttet side for medlemmer i 
NPK, her skal det legges ut referat o.l. fra styremøtet samt eventuelt andre ressurser. 

12. sak 09.05.19: Nye skivestativ på trytetjern. 
Det ble tatt opp på styremøte om at vi begynner å få manko på hele stativ til duell/presisjon 
på Trytetjern. Det ble tatt opp av Jørgen om at det kunne være en fin vinteraktivitet å lage 
nye på dugnad, i Tingstugu når man har tid til dette. Styret har vedtatt at Jørgen Flesvik 
følger opp dette. 

Øvrige saker fra styremøte 07.03.19. 

Sak 12: Minimumstrening i prøvetid før erverv. 
Sak 10: Innkjøp av 9mm/grovpistol. 
Sak 9: Bytte av bank fra Skue. 
Sak 8: Våpensøknad innaktive medlemmer. 
Sak 5: Formalisering av Bjarte Rundereim som sikkerhetsanvsvarlig. 
Sak 4: Sløyfing av banetillegg. 
 

Disse sakene er herved avsluttet og godkjent som de står fra referat etter styremøte 07.03.19. 

Møtet var slutt ca.  kl. 18:00 

 

Truls Buseth 


