
 

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 03/2022 
   

Side 1 av 6 
 

Referat styremøte 
 
Dato/tid: 3. jan 2022, fra kl. 17:00 – 19:34  Sted: Gimlehallen. 
 

INNKALT ........................................................................................................................................................... 1 

PUNKT 1: OPPMØTE ......................................................................................................................................... 2 

PUNKT 2: VALG AV ORDSTYRER ....................................................................................................................... 2 

PUNKT 3: GODKJENNING AV INNKALLELSE OG SAKSLISTE. ............................................................................... 2 

PUNKT 4: STATUS REGNSKAP ........................................................................................................................... 2 

PUNKT 5: ANSVARLIG FOR SØKNADER OM REFUSJONER OG TILSKUDD ........................................................... 3 

PUNKT 6: DRIFTSGRUPPEN ............................................................................................................................... 3 

PUNKT 7: OPPDATERE BANEINSTRUKS / GÅ IGJENNOM BANEINSTRUKS. ........................................................ 4 

PUNKT 8: REVIDERE INSTRUKS FOR DE MED NØKKELBRIKKER ......................................................................... 4 

PUNKT 9: MØTEHONORAR ............................................................................................................................... 4 

PUNKT 10: ATTESTERING FOR FAMILIE. ............................................................................................................ 4 

PUNKT 11: KRAV FOR Å FÅ ATTEST FRA KLUBBEN TIL VÅPENSØKNAD ............................................................. 5 

PUNKT 12: VENNER OG FAMILIE PÅ PRØVESKYTING ........................................................................................ 5 

PUNKT 13: INSTRUKS PÅ LÅSING AV KASUNEN / PÅMELDING. ........................................................................ 5 

PUNKT 14: NØDKNAPPER TIL ALARMSENTRAL. ................................................................................................ 5 

PUNKT 15: UVEDKOMMENDE PÅ BANEN. ........................................................................................................ 5 

PUNKT 16: STYREVEDTAK VS ENIGHET I STYRET. .............................................................................................. 6 

PUNKT 17: ANNET 1 ......................................................................................................................................... 6 

PUNKT 18: ANNET 2 ......................................................................................................................................... 6 

PUNKT 19: ANNET 3 ......................................................................................................................................... 6 

PUNKT 20: ANNET 4 ......................................................................................................................................... 6 

 

 

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 Tom Børre Olsen chrbygg@gmail.com  
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Styremedlem 
 

Rita Eretveit rita.eretveit@gmail.com 
 

Varamedlem 
Varamedlem 

Marilyn Johansen 
Jørgen Loftesnes Sandhåland 

marilyn_egeland@yahoo.com 
jorgen.sandhaaland@gmail.com  
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

Punkt 1: Oppmøte 
Følgende personer fra styret møtte: 
Thomas Aanundsen, Preben Bakken, Tom Børre Olsen, Bent Øystein Bostad og Cecilie 
Sebdal 
Varamedlem som møtte på vegne av Rita Eretveit: Jørgen Loftesnes Sandhåland 
 

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: Status regnskap 
 
Det nærmer seg årsmøte, hvordan er status på budsjett og regnskap?  
Med tanke på at klubben er «helt ny» så er det lite å ta utgangspunkt i, det skal derfor lages ett 
budsjett med utgangspunkt i begge de sammenslåtte klubbene. Styret / styrets leder holder 
dialog med kasserer via e-post videre. 
 
Kommentar/vedtak: 
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Enstemmig vedtatt 
 

Punkt 5: Ansvarlig for søknader om refusjoner og tilskudd 
 
Vi trenger to personer som kan jobbe med å skrive søknader om støtte, mva-refusjon, å søke 
om økonomisk tilskudd der det er mulighet for det, for eksempel legater og fond. De må også 
ha ansvar for salg av reklameskilter på skytebaner og web, stå for design og plassering av 
skilter osv. Styret har forespurt to medlemmer som har takket ja til å påta seg disse oppgavene 
i fellesskap.  
 
Torbjørn Dybfest har vært en god støttespiller med hensyn til å skrive søknader og salg av 
reklame mens han satt i styret i KGP, og han har sagt ja til å fortsette med dette.  
 
Vetle Aamodt har også allerede bidratt på en utmerket må blant annet mht beskiltning på 
Kristiansand Pistolbane. Dette er hans fag, og han har sagt seg villig til å påta seg en mer 
formell rolle fremover.  
 
Disse oppgavene er tidkrevende, og styret ønsker å gi Torbjørn og Vetle kontingentfritak så 
lenge de innehar vervet.   
I tillegg har vi bestemt at Torbjørn vederlagsfritt får beholde en sort/hvit Brother skriver til en 
bruktverdi av ca 500 kr.  
 
Torbjørn og Vetle får tittelen «Markedskoordinator». 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt.  
 

Punkt 6: Driftsgruppen 
Man ønsker å tydeliggjøre oppgavene og instruksene til driftsgruppen, og det må utnevnes en 
leder til driftsgruppen.  
 
Preben Bakken tar ansvar for videre aksjon vedrørende dette.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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Punkt 7: Oppdatere baneinstruks / gå igjennom baneinstruks. 
 
Det er kommet flere henvendelser angående uklarheter i instruks, og det er etterspurt en 
konkret beskjed, da spesielt med hensyn til hagle på banen.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Preben Bakken utarbeider forslag til endringer i baneinstruksen. 
 
 

Punkt 8: Revidere instruks for de med nøkkelbrikker 
Instruksen for de med tilganger er blitt kommentert, da spesielt med hensyn til dette med å 
leie ut våpen. Bakken lager et utkast til endring av instruksen.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 9: Møtehonorar 
Det er fra tid til annen møter som styremedlemmer må delta på eksternt, altså i tillegg til 
styremøter. Dette kan være offentlige etater, leverandører osv.   
Det er foreslås for styret at styremedlemmer/klubbens representanter gis vanlig møtehonorar 
på kr 100,-, også for slike møter.  
Tanken er at det skal være et bidrag til å dekke drivstoff/reiseutgifter/parkering og 
bompenger. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 10: Attestering for familie. 
Styret ønsker å være sikre på at man har en god trygghet på ansvaret når det kommer til attest 
på søknad om våpen, forslaget er at de som skal attestere for eventuelle familiemedlemmer 
varsler de øvrige styremedlemmer i «styrechat» på Facebook, om ett styremedlem skulle han 
innvending til attestering kan dette varsles der. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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Punkt 11: Krav for å få attest fra klubben til våpensøknad 
Det er litt usikkerhet når det gjelder kravene fra politiet angående aktiviteter som er godkjent, 
og regelverket generelt. Aanundsen tar på seg oppgaven med å finne ut mer om dette slik at 
styret kan lage en instruks rundt attestering. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 12: Venner og familie på prøveskyting 
For å ivareta sikkerheten på banen ønsker styret å få klarhet i hva man aksepter av venner og 
familie på prøveskyting på banen. Styret foreslår at venner og familie på prøveskyting skal 
fortrinnsvis gjøres utenom organiserte treninger, dersom det ikke er mulig, skal man forsøke å 
benytte en ledig banehalvdel for å unngå å forstyrre organisert trening. Videre ser styret det 
som fornuftig å sette en standard på når det skal komme til punktet hvor det er på tide å si «nå 
kan du heller søke om medlemskap i klubben». En gang eller to forstår man, men etter dette, 
så vet man om at dette er noe man liker, og ønsker å delta på, eller om man ikke liker det.  
 
Kommentar/Vedtak:  
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 13: Instruks på låsing av kasunen / påmelding. 
Man har lagt merke til at det forskjellige måter noen håndterer alarm og dører til 
kasunen/påmelding. Styret foreslår at dør til påmelding ALLTID skal være lukket (og dermed 
låst). For å varsle andre tilstede om alarm er på eller av, så benytter man lyset i påmelding, er 
alarmen av, så skrur man på lyset, er alarmen på, så skrur man av lyset. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Bakken lager ett utkast for instruks om dette. 
 

Punkt 14: Nødknapper til alarmsentral. 
Etter en hendelse 29.01.2022 hvor noen uvedkommende kom på banen og hadde en 
provoserende/aggressiv oppførsel, er det foreslått å få opp alarmknapper for tilkalling av 
vektere. 
 
Kommentar/vedtak: 
Bostad kontakter Avarn (tidligere NOKAS) for forslag og evnt prisoverslag. 
 

Punkt 15: Uvedkommende på banen. 
Ingen «forbipasserende» som ikke har tilgang til banen fra før (eller er medlem) skal inn på 
banen. Besøkende skal være varslet og/eller invitert. Man kan ikke bare «dette innom» fordi 
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en venn er der, eller fordi man tror det er åpent. Man har likevel forståelse for at noen kan 
være nysgjerrige, det foreslås at det lages en tekst på hjemmesiden for noe som «ønsker du en 
omvisning på banen». Kanskje også noe å kunne henge opp ved/på banen? 
 
Kommentar/vedtak: 
Bakken lager utkast til tekst på hjemmeside. 
 
 

Punkt 16: Styrevedtak vs enighet i styret. 
For å unngå styremøter for «småting» er det avtalt at styret kan ved simpelt flertall ta enkle 
avgjørelser fort via epost eller Facebook chat, ting av større karakter vil selvfølgelig kreve 
protokollføring via styremøte, men forslaget som ligger til grunn gjør at f.eks. dersom man får 
ett greit tilbud fra Avarn på kablet/trådløs nødknapp, så kan styret i fellesskap avgjøre videre 
fremgang på en slik ting via epost / Facebook. Dette er for å spare alle involverte for tid. 
 
Kommentar/vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 17: Annet 1 
Avtalen med PVAS må gjennomgås, Aanundsen sender ut kopi av forrige avtale, og tar 
kontakt med PVAS for sponsor avtale.  
 
 

Punkt 18: Annet 2 
Henvendelse angående betingelser for å inneha adgangsbrikke(r). 
Se punkt 8 i protokollen. 
 

Punkt 19: Annet 3 
Logoer. Styret mottok langt færre forslag enn ventet, planen var å velge ut 3 logoer for videre 
avstemming, med tanke på det lave antallet, ble det avgjort at alle legges ut for avstemming. 
 

Punkt 20: Annet 4 
Henvendelse fra medlem som henviser til baneinstruksen. 
Se punkt 7 i protokollen. 
 
 
Møte avsluttet kl 19:34 
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