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Innkalt 
 
Funksjon Navn Epost 
Leder Thomas Aanundsen leder@krsps.no  
Nestleder Preben Bakken nestleder@krsps.no  
   
Styremedlem Bent Øystein Bostad bent@tpl.no  
Styremedlem Cecilie Sebdal cecilie@sebdal.no  
Styremedlem 
Styremedlem 
 

Tom Børre Olsen 
Rita Eretveit 

chrbygg@gmail.com  
rita.eretveit@gmail.com 
 

Varamedlem 
Varamedlem 

Marilyn Johansen 
Jørgen Loftesnes Sandhåland 

marilyn_egeland@yahoo.com 
jorgen.sandhaaland@gmail.com  
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Punkt 1: Oppmøte 
Følgende personer fra styret møtte: 
Thomas Aanundsen, Preben Bakken, Tom Børre Olsen, Rita Eretveit, Jørgen Loftesnes 
Sandhåland, Bent Øystein Bostad, Cecilie Sebdal 

Punkt 2: Valg av ordstyrer 
 
Kommentar/vedtak: 
Thomas Aanundsen ble valgt som ordstyrer. 

Punkt 3: Godkjenning av innkallelse og saksliste. 
 
Kommentar/vedtak: 
Det var ingen innvendinger til sakslisten. 

Punkt 4: Konstituere det nye styret 
Leder, Thomas Aanundsen, direktevalgt på sammenslåings/stiftelsesmøte 
Nestleder, Preben Bakken, direktevalgt på sammenslåings/stiftelsesmøte 
Kasserer, Tom Børre Olsen, bestemt på styremøtet.  
Sekretær, Bent Øystein Bostad, bestemt på styremøtet. 
Cecilie A. Sebdal, styremedlem, bestemt på styremøtet. 
Rita Eretveit, styremedlem, bestemt på styremøtet. 
Marilyn Johansen, vararepresentant, bestemt på sammenslåings/stiftelsesmøtet. 
Jørgen Loftesnes Sandhåland, vararepresentant, bestemt på sammenslåings/stiftelsesmøtet. 
 
Kommentar/vedtak: 
Enstemmig vedtatt.  
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Punkt 5: Taushetsplikt 
Alle parter er innforstått med at arbeidet er taushetsbelagt foruten det som er definert i 
offentlighetsloven. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 6: Fordeling av andre oppgaver 
 
Medlemsansvarlig blir: Cecilie Sebdal 
 
Politiattestansvarlig blir: Marilyn Johansen 
 
Signaturrett på vedlegg til våpensøknader: Kun styrets medlemmer. Nye stempler er bestilt.  
 
Representanter til samarbeidsutvalget for skytebanene på farvannet,  
Preben Bakken og Thomas Aanundsen 
 
Ansvarlig for adgangsbrikker og nøkler til skytebaner / bom.  
Anders Skotnes og Thomas Aanundsen. 
 
På grunn av økt volum av oppgaver og strengere krav for føring av regnskap for kasserer, 
bestemte styret at det skal innhentes tilbud fra eksternt regnskapsbyrå for føring og 
kvalitetssikring av regnskap. Det ønskes også at et tilbud skal innbefatte årlig oppgave som å 
søke om momsrefusjon m.m.   
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 7: Personellbehov for andre oppgaver 
2 medlemmer ansvarlig for reklameplakater / reklamesalg. 
2 medlemmer ansvarlig for søknad på økonomisk støtte fra stiftelser, spillemidler etc. 
 
Sak utsatt 

Punkt 8: Hvem skal kalles inn på styremøter fremover. 
 
Hvem skal kalles inn på fremtidige styremøter: Kun styrets medlemmer. 
 

Punkt 9: IT Ansvarlige 
Vi trenger å definere klare roller, i den forbindelse utnevnes følgende roller 

https://krsps.no/
mailto:post@krsps.no


 

Kristiansand Pistolskyttere 
Postboks 4529 – Grim, 4673 Kristiansand S. 

 
Org. Nr.: 990 279 977 Bank: 3060.13.67587  Web: https://krsps.no E-post: post@krsps.no 

 

Referat 01/2022 
   

Side 4 av 5 
 

 
SIUS Ansvarlig:  
Sosiale Medier: 
Medlemssystemer: 
Regnskapssystem: 
 
Anders Skotnes, Morten Teinum og Bent Ø. Bostad prøver å fordele oppgaver seg imellom. 

Punkt 10: Domene 
I forkant av fusjonen ble det kjøpt inn 2 domener som ble foreslått å bruke som nett adresse / 
epost adresse til den nye klubben, krsps.no som er en forkortelse for «Kristiansand 
Pistolskyttere» og pistolskyttere.no. Etter intern dialog falt valget på krsps.no som hoved 
adresse. Bostad ønsker å få beholde / overta pistolskyttere.no. 
 
Vedtak: 
Bent Ø. Bostad kan overta pistolskyttere.no 

Punkt 11: Logo 
Det vil, som bestemt på sammenslåingsmøtet, bli utlyst en konkurranse om hvordan 
design/utseende på ny klubblogo skal være. 
 
Styremedlem Rita Eretveit vil ha ansvar for denne konkurransen, og invitasjon og kriterier vil 
innen kort tid bli publisert til medlemmene. 
 
Målet er at kåring av vinner gjøres på årsmøtet som skal holdes innen utgangen av mars.  
 

Punkt 12: Møte med trenere, dommere, oppmenn, driftsgruppe etc. 
Styret ønsker å kalle inn til ett møte med trenere, dommere, oppmenn, driftsgruppe, annet 
nøkkelpersonell og medlemmer som kunne tenke seg å påta seg oppgaver.  
 
Nå som vi er en stor klubb, ønsker klubbens styre å kartlegge behov for personell i allerede 
eksisterende roller og om det er behov for nye roller og rolleinndelinger. 
 
Vedtak:  
I forkant av ett slikt møte ønsker styret å invitere medlemmene til å sende inn forslag til 
oppgaver og rollefordelinger. Det kan også gjerne være at de ser oppgaver som per i dag ikke 
blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte, eller at selv ønsker å bidra med enkelte oppgaver i 
allerede eksisterende grupper. 
 
Send inn forslag til post@krsps.no , og skriv «Organisasjonsforslag» i emnefeltet.  
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Punkt 13: Kalle inn gamle styremedlemmer for en markering. 
Styret ønsker å kalle inn gamle styremedlemmer i den anledning å takke for innsatsen. 
 
Vedtak: 
Det skal sendes ut en invitasjon. Men grunnet pandemi utsettes dette til ett tidspunkt det er 
trygt å gjøre dette. 

Punkt 14: Styre / møtehonorar 
Styret ønsker å fastsette hvordan og når styre og møte honorarer utbetales.  
 
Vedtak: 
Styrehonorarer til styremedlemmene skal betales ut etterskuddsvis i slutten av kalenderåret. 
Møtehonorarer skal regnes fra årsmøte til årsmøte, og betales også ut etterskuddsvis, like etter 
årsmøte. 
 

Punkt 15: Laguttak 
Styret har gått igjennom rutinene for laguttak og støtte til de som stiller på større arrangement. 
 
Vedtak: 
Klubben dekker påmelding og en symbolsk reisesum til større arrangement, som f.eks. NM 
utenfor Kristiansand, men det blir en liten endring på dekningen av påmelding, en får kun 
dekket påmeldingen ved faktisk avholdt stevne. Styret i fellesskap vil stå for laguttak. 
Tom Børre Olsen lager forslag til budsjett for stevnepott. 
 

Punkt 16: Junior trening 
Marilyn ønsker bistand til junior trening da hun fortsatt har dette alene, Jørgen har ett stort 
ønske om å bistå, Marilyn og Jørgen tar videre dialog på dette selv og finner en god løsning. 
 
 
Møte avsluttet kl 20:35 
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