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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, Bent Øystein Bostad og Cecilie 
Sebdal 
Varamedlem tilstede: 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: Gjennomgang av årsberetninger og vedlegg 
 
Både Preben Bakken og Bent Ø. Bostad hadde god kontroll, alt oversendes til styrets leder for 
oversending til kontrollutvalget innen de tidsfrister som er satt. 
 
Kommentar/vedtak: 
Aanundsen videresender så fort han har mottatt. 
 

Punkt 5: Sammensetning av ny driftsgruppe 
 
Ref tidligere styremøter (og vedtak) skulle det på plass en ny driftsgruppe. Den nye 
driftsgruppen består av: 
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Leder: Erik Mordt 
Medlem: Sigve Raustøl 
Medlem: Tom Ånesland 
Teknisk: Anders Skotnes 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt, medlemmer av driftsgruppen får fritak for kontingent. I tillegg får leder av 
driftsgruppen en årlig kompensasjon tilsvarende hva ett styremedlem får årlig. 
Kompensasjonen utbetales etterskuddsvis. 
 

Punkt 6: Oppgravebeskrivelse / rutiner for driftsgruppen 
Man ønsker å tydeliggjøre oppgavene og instruksene til driftsgruppen. Man skal gå igjennom 
eldre dokumenter, samle det en kan, lage ett utkast og kalle inn driftsgruppen til ett møte for 
gjennomgang.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 7: Oppdatere baneinstruks. 
 
Vi må få med at dersom man skyter med rifle under organisert trening så må dette foregå med 
lyddemper.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Preben Bakken får det inn i nytt utkast. 
 

Punkt 8: Tillate større reklameskilt. 
 
Noen av våre flotte sponsorer har etterlyst muligheten til å få enda større reklameskilt. Styret 
foreslår selvfølgelig å tillate dette. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 9: Reklamevegg på parkeringsplass. 
 
Det er ytret ønske om å få opp en reklamevegg lik den ved nedkjøringen til haglebanen. Styret 
foreslår at driftsgruppen innhenter tilbud på en slik vegg. Tanken er å plassere denne mot 
fjellkanten på parkeringsplassen for best eksponering.  
 
Kommentar/Vedtak: 
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Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 10: Gavekort Bighorn. 
Styret har lovet ut ett gavekort som skal loddes ut på årsmøtet, noen må da kjøpe dette inn. 
Bostad stiller seg frivillig til dette. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Bostad kjøper inn gavekort og sender kvittering til kasserer for refusjon. 
 

Punkt 11: Premie til vinner av logokonkurranse. 
Styret ble enige om premie til vinner av logokonkurransen. Aanundsen tar seg av innkjøpe av 
premie som deles ut på årsmøtet. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 12: Resultatet fra logokonkurransen. 
Styret ser at det kan være praktisk fornuftig å annonsere vinner av logo konkurransen, dette 
også for å kunne klargjøre noen trykksaker og oppdatere logo på Facebook-grupper, nettside 
og diverse dokumenter. Det foreslås at Aanundsen lager en kort melding som kan legges ut, 
og at logoen blir publisert på steder den kan brukes. Aanundsen tar også kontakt med vinner 
av konkurransen for å få laget en helhetlig grafisk profil som kan brukes på nettside og sosiale 
medier. 
 
Kommentar/Vedtak:  
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 13: Oppmann våpen Kristiansand Pistolbane. 
Nåværende oppmann for våpen på Kristiansand Pistolbane hadde misforstått litt hvor rollen 
gjaldt, og har dermed ønsket å ikke være oppmann lenger på Kristiansand Pistolbane, 
beklageligvis betyr dette at vi nå har en ledig rolle som oppmann våpen Kristiansand 
Pistolbane, det skal søkes etter ny oppmann til dette. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 14: Våpenplassering. 
Oppmenn Klubbvåpen og ammunisjon i Gimlehallen og Kristiansand Pistolbane skal snarest 
og i samarbeid med trenerne bestemme hvor mange og hvilke klubbvåpen som skal plasseres 
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på de to lokasjonene. Dette er viktig for å få en oversikt på dette slik at oppmenn til enhver tid 
enkelt kan holde oversikt over våpenbeholdning på «sin» lokasjon. 
 
Kommentar/vedtak: 
Oppmenn kontakter Morten Teinum for å få dette i orden. Det er ønskelig at en fra styrene i 
tidligere KPK og KGP deltar på ett slikt møte/vareopptelling (for historikkens skyld) 
 

Punkt 15: Ting til salgs. 
KPS var så heldige og få noe utstyr donert, bl.a. en ladepresse med masse tilbehør. Samtidig 
ser styret at det er noen andre ting vi også kunne kvittet oss med. I forbindelse med 
utarbeidelse av den nye nettsiden, har Bostad og Teinum jobbet litt med en kjøp/salgs løsning 
for våre medlemmer på nettsiden. Bostad skal lage en oversikt over alt som ønskes solgt, få 
tatt noen bilder, og lage klart utkast til annonser for dette, når nettsidens kjøp/salg funksjon er 
klar skal disse produktene legges ut. 
 
Kommentar/vedtak: 
Bostad får laget en oversikt, tar bilder og publiserer etter godkjenning av minstepriser fra 
øvrige styremedlemmer. 
 
 

Punkt 16: Kurs «trener 2» 
Norges Skytterforbund har invitert til trener 2-kurs, dette ser selvfølgelig styret positivt på. 
For de som måtte ønske å ta trener-2 kurset, så stiller klubben tilgjengelig midler for dette, 
klubben dekker kursavgift og reise. Klubben har som vilkår for dekningen av kursutgiftene at 
kurset blir gjennomført. Det er særskilte krav til de/den som ønsker Trener 2 kurs, man må 
blant annet ha fullført Trener 1 kurs. 
 
Kommentar/vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 17: Behandle innkommet forslag om æresmedlemskap. 
Styret i Kristiansand Garnisons Pistolklubb mottok den 12.06.2021 ett forslag til 
æresmedlemskap i klubben. Da klubben var midt i prosessen med å klargjøre for 
sammenslåing valgte daværende styre å utsette saken til etter sammenslåingen. Styret har nå 
gått igjennom forslaget og de vedlagte dokumentene, og vurdert saken. 
 
Kommentar/vedtak: 
Bostad utarbeider ett svar til forslagsstiller. 
 
 
 
Møte avsluttet kl 18:52 
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