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Referat   Styremøte NPK 21. mars 2022 

 
Tid: Onsdag 220321, kl. 18.00 

Sted: Brødrene Dahls på Gol, Elvevegen 5, 3550 Gol 

Til stede: Sten Møller, Knut Torger Stensrud, Jan Ole Bakkerud, Truls Martin Buseth, 
                Truls Ursdalen, Jan-Erik Løken 

 

1. Sakslisten ble godkjent 

2. Strøm til Trytetjern 
 
Jan-Erik har levert et tilbud til klubben for graving av kabelkanal, ferdigstilling av 
parkeringsplassen og utbedring av veien inn til Trytetjern på til sammen kr. 88 750.-, 
hvorav selve gravingen av kabelkanalen utgjør 67 850.-. Styret er samstemt positivt til 
investeringen, men det er samtidig meldt ønske om å ta opp store investeringer i årsmøte. 
 
Vedtak idag: Styret fremmer et forslag på årsmøtet om å anta tilbudet fra Jan-Erik for å 
få fast strøm til Trytetjern. 

3. Dugnad på Trytetjern 
 
Vedtak: Rydding av nedre banen gjenstår. Det arbeidet gjøres til våren før lauving. 

4. Brøyting 
 
Kommunen har påtatt seg å brøyte på Trytetjern når de kommer opp runden sin til 
bommen. De har påbegynt dette arbeidet, men Sten ytret ønske om muligens å få tatt et 
drag bort forbi skivebua. 
 
Vedtak: I samband med høstdugnaden setter vi opp brøytestikker til hjelp for den som 
brøyter. 

5. Skivelapper. Det begynner å skrante med lapper og store skiver. 
 
Norgesfeltfigurer og lapper er bestilt og levert. Det gjenstår øvrige typer av skiver og 
inventering av lapper. 
 
Vedtak: Knut Torger og Sten gjør en inventering og undersøker hvilken type av 
duellskiver som er godkjent (med/uten horisontale streker) og sørger for innkjøp (skiver 
skal ha mulighet for innstikk og være godkjent). Det skal også kjøpes T96-skiver. 
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6. Standplassene på Skytterlagets bane kan ikke brukes til vanlig feltstevne 
 
Vi har fått tilbud om mulighet å grave for tre nye standplasser på Skytterlagets baner og 
kan også bearbeide bortre banen hos oss selv. 
 
Vedtak: Jobben gjennomføres i samarbeid med Skytterlaget. 

7. Invitere lensmannsetaten i Hallingdal på Norgesfeltstevne. 
 
Vedtak: Forslaget legges på is inntil videre. 

8. Opplegg av resultat på nettet 
 
Truls U var misfornøyd med at resultatene fra stevner ikke kommer opp som ønskelig. 
 
Saken gjenstår: Resultat internt ligger på hjemmesiden. Vedtak at flere i klubben skal 
sette seg inn i InnerX, gratisprogrammet for resultatregistrering. Programmet er gratis og 
utbredt. Sten tilbyr seg å være ansvarlig for resultatregistrering. 

9. Deltakeravgift stevner og treningsavgift 
 
Det har kommet ønske om å sløyfe startavgift for vanlige stevner da disse ikke oppleves 
tilføre noen økt egenverdi i forhold til vanlig trening annet enn for stevnesamling for 
søknad av tillatelse til å kjøpe våpen. 
 
Samtidig er det kommet ønske om en slags alt-i-ett-avgift som inkluderer 
medlemskontingent, treningsavgifter og stevnestartavgifter. 
 
Det er innkommet tre forslag til årsmøtet og styret diskuterte forskjellige løsninger. 
 
Vedtak: De tre forslagene skal selvfølgelig tas opp i årsmøtet for diskusjon, men styret vil 
fremme forslag om en kombinasjon: å gi medlemmene mulighet til å velge selv hva 
vedkommende ønsker å betale på en gang. En totalpakke er foreslått til kr. 2875.- 
(medlemskontingent 1075.-, treningsavgifter 400+400.- og frikort for stevner 1000.-), 
hvilket vil gi stor rabatt på stevnestarter. Om vedkommende ønsker å starte forsiktig og 
betale for hvert stevne vil det imidlertid ikke være mulig å gå over til totalpakken om/når 
vedkommende når 1000.- (jfr. klippekort og årskort i skiheiser). 

10. Nøkkelkonto 
 
Den tidligere Nespar Nøkkelkontoen ble avviklet i 2021. Pengene er overført til klubbens 
brukskonto i Sparebank1. 
 
Penger betalt for nøkler til Trytetjern er fra gammelt ført opp som gjeld. Dette er ved 
gjennomgang vurdert som et feilgrep i så måte at klubbmedlemmer faktisk har fått nøkler 
for sine penger. Ved avvikling av nøkkelkontoen og overføring av beholdningen til 
klubbens brukskonto er derfor gjelden avviklet og ført opp som inntekt under «Avvik». 
 
Vedtak: Nøkler til Trytetjern skal selges tilbake til klubben for at klubben skal ha 
noenlunde kontroll på hvem som har nøkkel. Dette skal informeres om på årsmøtet. 
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11. Budsjett og varmebu 
 
Styret diskuterte budsjettet og i samband med det bygg av varmebu. Klubben har fått 
kr. 40 000.- i bidrag av Sparebank1 til dette formål og styret mener klubben bør komme i 
gang med bygget i løpet av 2022. 
 
Vedtak: Knut Torger ber Jørgen om en materielliste for at styret skal kunne vurdere 
omtrentlig kostnad og så å kunne komme i gang med det vedtatte bygget. 

12. Neste styremøte er ikke fastsatt på grunn av årsmøtet og nyvalg av deler av styret.  
 

13. Styremøtet ble avsluttet. 
 

 

 

v/ Sten Møller 

Tf. sekretær for Nesbyen Pistolklubb 
 
 

___________________________   _______________________________ 
Sten Møller       Knut-Torger Stensrud 

 


