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                                                                                                                                                      Dato: 15.10.2020 
 

Til stede: Truls Martin Buseth 

 
Styremøte Nesbyen Pistolklubb 15.10.2020 kl 18:00 

1. Godkjenne saksliste 

Sakslisten ble godkjent 
 

2. Gamle saker 
Salg av våpen og innkjøp av brukt GSP, 
Våpen er godkjent ervervet og per i dag NPK’s eiendom, må signeres av tidligere eier. 
Dette følges opp av Sten i samråd med Jørgen. 
Følges opp neste styremøte. 
 
Truls informerte om at salg av gamle våpen er gjennomført, og at klubben fikk en kasse 
ammunisjon. 
Sak avsluttet. 
 
 

3. Varmebua – funksjoner og innredning / tid for ferdigstilling 
Styret har diskutert og kommet frem til at vi er for sent på høsten til å ferdigstille varmebua. 
Saken avventes til våren og følges opp derifra. 
 

4. Godkjenne utgifter til bygging av varmebu v/Jørgen. 
Sten ønsker at vi vurderer størrelse og plassering.  
Jan Ole gir beskjed til styret at vi kan bygge inntil 50 m2. uten å måtte søke. 
Jørgen har gitt utslag på bu 15-20 m2.  
Krav til dagens bu er at den må være flyttbar. 
Sten mangler budsjett for varmebua, den har han per i dag fortsatt ikke fått. 
Styret vedtar at byggingen av denne varmebua skal gjennomføres på dugnad. 
 
Avventer med bygging av varmestua til våren. (vedtatt) 
 

5. Omtrentlig kostnader for Jan-Erik og arbeid på Trytetjern. 
 
Styret drøftet kostnadene til Jan Erik og fikk beskjed om at det foreløpig var benyttet 60.000,- 
til utgifter på Trytetjern. 
Sten ønsket at vi skulle utvide vår a-konto hos Jan Erik for å ta høyde for videre arbeid på 
Trytetjern. 
 
 

6. Strømforsyning til Trytetjern 
Anders Halland i Nesbyen kommune har gitt beskjed om at NPK kan få gratis strøm. 
Det er per i dag ikke avklart hvem som graver over veien. Dette skal styrtet be Jan Erik følge 
opp videre. 
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Aggregat / graving? Jan Erik vil grave for ca. 20.000,- eks. mva. (100 kr meteren). Sten og 
resten av styret mener vi bør ta høyde for en kostnad inntil kr 40.000,- for denne jobben. 
Få kommunen til å grave over vegen. Få Jan Erik til å få ei maskin dit og ordne løsning slik at vi 
får gjort det før kommunen blir ferdig der oppe. Legg et grovt rør der oppe. 
Når det gjelder vinteren 2020 har Knut Torger Stensrud stilt sitt private aggregat til disposisjon 
for Nesbyen Pistolklubb. 
 
Saken om strømforsyning til Trytetjern er at vi langsiktig jobber mot å få etablert strøm på 
Trytetjern. 

 
 

7. Høstens/Vinterens aktiviteter: Knut Torger har så vidt jeg forstå det fått beskjed om at vi 
sannsynligvis ikke ville kunne bruke kjelleren pga ombygging, 
Skytterlagets kasserer har informert Sten Møller om at de har fått beskjed om at det skulle 
være klart til bruk i Tinghuset i uke 43. 
 
Når det gjelder Innendørs trening og dagens coronasituasjon, dette løses med følgende: 
Rekrutt trening innendørs på tinghuset i vinter, samt skyttere uten eget våpen. 
Skyttere med eget våpen må trene ute. 
Det blir også påmeldingslister hvis det blir mange skyttere uten eget våpen. 
 
Sak avsluttet. 
 

8. Rekruttsituasjonen, grunnet at Bjarte Rundereim har trukket seg. 
Truls informerte om at han hadde tatt over for Bjarte da han hadde bestemt for å trekke seg. 
Truls har endret litt på løpet og lagt det opp som følgende. 
Sikkerhetskurset over to kvelder/helg, med skyting samme dag. 
Deretter ønsker skyttere fortsette med skyting må de melde seg inn. 
Samt ha 12 rekrutttreninger for å få bestått sikkerhetskurs. 
Videre gav han beskjed om at første gjeng med skyttere følte dette hadde gått bra. 
Truls overtar per i dag ansvar og oppfølging av rekrutter. 
 
Sak avsluttet 
 
 

9. Dommerkurs 
Sten tok opp, oppfølging av dommerkurs i klubben. 
Det ble gitt beskjed om at vi har ett gammelt styrevedtak på hvordan dette skal løses. 
Se gammelt styrevedtak fra tidligere styremøte. 
Truls tok opp at vi mest sannsynlig må få oppfriskningskurs i løpet av 2021 til våre 
feltdommere. Vi ønsker å høre om å få oppfriskningskurs på Nesbyen. Vi sjekker dette opp 
med Jørgen. 
 
Følges opp neste styremøte. 

 
 
10. Planlegging av stevner for neste år – kommunikasjon f.eks. med Dokka? 

 
Etter drøftelser om hva styret ønsker vedtas følgende: 
Styret vedtar at Norgesfelt økes til 6 stevner i året. Mai – oktober, en i måneden. 
Videre gjennomføre 1 feltstevne i starten av juni, tilsvarende dato som avlyst stevne i 2020. 
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Handicapstevnet avholdes onsdag 28 oktober. 
Vi ønsker også å gjennomføre flere klubbstevner, i forskjellige programmer. 
Videre bør vi legge opp til litt forskjellige programmer utendørs, da vi ikke skal benytte 
vendeskiver når det er kuldegrader ute. 
 
Sak avsluttet. 
 

11. Dugnad før snøen kommer for å rense jungelen som holder på å vokse opp på Trytetjern? 
Heng opp døra på ny bu og vedlikeholde litt på den. 
Rydde på standplass, flytte inn skiver o.l. i ny bu. 
Kjøpe diverse ting til bua er ok. 
Dugnad onsdag 21.10 meldes ikke videre til klubbens medlemmer. 
 
Sak avsluttet. 
 
 

12. Skytterforbundet øker kontingenten fra 300.- til 350.- fra og med 2021, motivert av følgende: 
«Økningen er øremerket for å dekke kostnader knyttet til utvikling og drift av SkytterAdmin 
2.0, det nye systemet for terminliste, resultat og klasseføring som skal innføres neste år». Vi 
har to alternativer, tenker jeg som kasserer: 
1. enten lar vi vår kontingent være som den er og tar tapet på knapt 4000, rundt 10% av 
medlemsinntektene eller 
2. vi øker vår kontingent til 1000.- og tar et mindre tap. 
 
Etter drøftelser i styret ønsker vi å legge frem forslag om å beholde kontingent på nå dagens 
nivå til årsmøte 2021. Bakgrunnen for dette er at vi hadde en markant økning i kontingenten 
for ett par år siden, og økonomien i klubben er god. Videre etter dette anser vi det som høyst 
sannsynlig at vi på sikt vil miste medlemmer, da de vil melde seg ut eller søke seg til andre 
klubber som er rimeligere. 
 
Sak avsluttet. 
 

13. Ny administrasjonsløsning idrettsforbundet (rubic medlem). 
Nesbyen Pistolklubb fikk mail datert 13. oktober fra idrettsforbundet om «skytteradmin 2.0». 
For å kunne ta i bruk nye løsningen må klubben onboardes til den nye løsningen. For at Rubic 
medlem skal gjøre dette må NPK i ett styremøte vedta å gå for den nye løsningen. 
 
Styret vedtar å gå for Rubic medlem. 
 

14. Fastsette treningskontingent for 2021 
Truls la frem forslag om å endre dagens treningskontingent til 3 perioder i året som hver 
koster kr 250,- Dette med bakgrunn i at våre skyttere på sommerstid får inkludert inntil 6 
approberte stevner gratis. Det ble også lagt frem forslag om kjøre rabatt ved innbetaling av 
hele treningskontingenten med en gang. Dette for å lette kassererens jobb. 
 
Styret vedtar at treningskontingenten deles opp i 3 perioder og koster kr 250,- per periode. 
Videre vil medlemmer som betaler hele treningskontingenten i januar kunne betale alt i en 
sum a kr 600,- dermed spare kr 100,-. 
Sak avsluttet. 
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Eventuelt 

 

Møtet var slutt ca.  kl. 20:00. 

 

Truls Buseth 


