
Møtereferat 
 

Styremøte i Nesbyen Pistolklubb 190624 
 

Tilstede: Knut Torger Stensrud, Jan Ole Bakkerud, Sten Møller 

Adjungert: Jørgen Flesvik 

 

1. Diskusjon rundt KM-stevnet den 26 mai. 

- Kassereren ønsker mer struktur i pengehåndteringen. I år var det igjen vanskelig å få en 

nøyaktig oversikt over hvor mye som var betalte starter og hvor mye som var inntekter fra 

kiosk. Til neste gang må dette planlegges mer nøye. Et problem var naturlig nok gratis starter 

for tilreiste funksjonærer. 

Årets finanser fra stevnet ser ut som følger: 

Inntekter 

Starter: Kont. 9000.- + iZettle 1900.- + medlemsstarter (regninger sendes) 5800.- = 16 700.- 

Kiosk (iZettle) 1065.- + kontant (beregnet til 2090.-) 3155.- 

Utgifter 

Avgift iZettle: 52.- 

Merkepenner 137.- 

Kiosk: 3212.80 

Leie av hytta til Skytterlaget 1000.- 

Sum 15 453,20 

 

Det noteres 2 ting: Ingen øvrige utgifter da vi gjorde omfattende innkjøp til KM-stevnet i fjor 

hvilket gir et ubetinget pluss. Derimot går kiosken går med tap. Vi kan derfor i fremtiden ikke 

drive gratis mat og drikke til noen, særlig siden funksjonærer utenklubbsfra går gratis runder. 

På grunn av det lave deltagerantallet diskuterte styret forskjellige tiltak for å øke antallet 

besøkende. Vi kan f.eks. snakke med inntilliggende kretser, gå inn så tidlig som mulig med 

skjemalegging (Sten sjekker), bruke Facebook/Instagram, evt. annonsere i Skytternytt. 

Vedtak: Styret bekrefter igjen at medlemmer skal betale sine starter. Det har vært tegn på 

murring for dette på grunn av dugnadsinnsats og klubbens allment gode økonomi. Styret 

ønsker derfor fra neste år å gi avkall på startavgift for dugnadsytende medlemmer men vil i år 

sende ut e-post i forhåpentlig positiv ånd om innbetaling slik at dugnadsånden ikke fordufter. 

2. Strøm/belysning: Jørgen har snakket med Leif Sten Bråten og fått et tilbud om LED-belysning 

på standplass: 

Ca. 12000 inkl. moms for. 10 armaturer montert i drageren over standplass med kabel trukket. 

Styret vedtar å anta tilbudet. Jørgen får i oppdrag å effektuere bestillingen slik at belysning 

kan komme på plass snarest mulig. I tillegg bestiller vi 3 armaturer for allmenbelysning i 

hoveddrageren. 3-veis brytere slik at standplassbelysningen kan deles i 2 grupper som kan 

tennes separat, like som allmenbelysningen. 

Leif Sten Bråten har snakket med Tommy Haugen om tilkobling og blitt enig om at det beste 

er å koble seg til ved bommen. Tommy tar kontakt med Nesbyen-Hedalen Veglag for å finne 

en løsning. Her kan det bli aktuelt å be Jan Erik Løken om tilbud på graving. 

3. Varmestue. Styret diskuterte varmestue og størrelse på denne. Kassereren ønsker framdrift i 

saken med tanke på de 40 000.- som er tildelt fra Sparebank1. Derfra ønskes det underlag og 

tidsplan for at utbetaling skal skje. 



 

Styret vedtar å be Jan Erik Løken om tilbud for graving/fylling i samband med graving av 

kabel så snart spørsmålet rundt eltilkobling er avklart. 

Styret vedtar at hytten skal bygges som temporær hytte slik at den eventuelt kan transporteres 

bort. Derfor skal hytten ikke ha mål som er større enn som er tillatt transportert langs veien. 

Størrelse og form diskuteres videre. 

Det finnes panelmateriale som ligger hos Jan Erik Løken 

Vi må sjekke utedassens tilstand. 

4. Øvrige punkt fra tidligere styremøter: Sten ser fortsatt etter Waltherskjefter. 

5. Sten Møller ønsker stevner og trening i baneskyting om sommeren da vi ellers aldri får 

anledning til å skyte grovt annet enn i Norgesfelt. Sten snakker med Vidar og finner datoer for 

stevner i baneskyting. Disse datoene legges ut på hjemmesiden. 

6. Maxbo ønsker et opplegg med pistolskyting for sine kunder. Jørgen Flesvik & Knut Torger 

Stensrud tar tak i dette privat av forsikringsmessige grunner. 2 på 2, og eventet planlegges til 

august. 

7. Styret vedtar etter anmodning fra Jørgen å melde på flere lag i felt-NM. Vi har muligheter å 

melde på 16 lag totalt (NPK har 14 skyttere som deltar). Kostnad for klubben = 4000.-. 

Vi sikter på å toppe to lag i Fin og et lag i Grov og trekker lodd om resten. 

8. Møtet ble hevet. 

 

Temporær sekretær var 

 

 

Sten Møller 


