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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 og Bent Øystein Bostad 
Varamedlem som møtte på vegne av Cecilie Sebdal, Marilyn Johansen 
 

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: Trenerleder / fagansvarlig 
 
I forbindelse med omstrukturering av klubben, ønsker styret å få på plass en trener som kan ha 
ansvar for klubbtrenere, standplassledere, skyteledere m.m. Styret føler at Morten Teinum er 
en god kandidat for dette, og tok en prat.  
 
Kommentar/vedtak: 
Morten fikk en innføring i hva styret ser for seg av ønsker og visjoner, og tar dette med seg til 
en vurdering av ønsket fra klubben om å utpeke Morten til ansvarlig på dette feltet. Morten 
kommer tilbake til styret i løpet av 7 dager. 
 

Punkt 5: Driftsgruppe 
 
Styret ønsker å gjøre endringer for å gjøre klubben og driften mer effektiv, Preben Bakken har 
snakket med Erik og Sigve om en plass i driftsgruppen, hvor det også er nevnt å ha med Tom 
Aanesland på laget. I tillegg ser man på om driftsgruppen skal ha ansvar for utleie i samråd 
med Stein Medema. Stein Medema har hatt ansvar for vask av lokalet, og gjort en god jobb 
der. 
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Det ble også snakket om at utleie av banen kun skjer til klubbens medlemmer, dersom ett 
familiemedlem / venn av ett medlem ønsker å leie, blir det medlemmet som står ansvarlig for 
leieforholdet.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt.  
 

Punkt 6: Enkelhet ved å kreve inn betaling av medlemmer (junior) 
Marilyn nevnte at det var litt vanskelig å følge med på hvem som har betalt, og hvem som 
ikke har betalt. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Marilyn ble gitt tilgang til klubbens vipps konto, og kan derfra sende «krav om betaling» 
direkte til oppmøtte på stedet. 
 

Punkt 7: Instrukser. 
 
Ref. vedtak fra styremøte 03.02.22 om å utarbeide instrukser for låsing/åpning av 
kasunen/påmelding, oppdatere nøkkelbrikke instruks og utarbeidelse av «uvedkommende 
forbudt» skilt. Preben presenterte sine forslag.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Alle instruksene ser fine ut, disse blir oppdatert, man skal forsøke å få laget ett «skilt» på 
nettsiden for «besøkende» og man skal se på å få opp ett skilt på området for «adgang forbudt 
for uvedkommende» 
 
 

Punkt 8: Feltansvarlig 
Styret ønsker å utvide fokus på feltskyting, Roy Baumann er etter vårt syn rette mann for 
dette. Styret har gitt Baumann tilbud om å bli feltansvarlig / oppmann felt. Roy takket ja til 
dette. Preben Bakken og Thomas Aanundsen tar ett møte med Roy Baumann for å fastsette 
rammer rundt dette. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 9: Personvern og adgangslogger 
Styret ser på det som viktig å ivareta personvernloven med hensyn til adgangslogger og 
kamera overvåkningen. Det ønskes å utpeke en teknisk ansvarlig som vil hente ut logger / 
videoer på styrets eller politiets anmodning i tilfeller dette er behovsprøvd.  
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Kommentar/Vedtak: 
Anders Skotnes utpekes som ansvarlig for dette. 
 

Punkt 10: Sponsoravtale PVAS. 
Viser til protokoll fra styremøte 03.02.2022 punkt 17. Styret v/Aanundsen har vært i kontakt 
med PVAS som skal oversende nytt forslag til avtale.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Vi avventer videre behandling inntil tilbud/forslag foreligger. 
 
 

Punkt 11: Innkomne forslag til årsmøtet fra medlemmer. 
Styret har gått igjennom innkomne forslag fra klubbens medlemmer til årsmøtet. Styret setter 
pris på at medlemmene engasjerer seg. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Styret sender forslagene videre til årsmøtet med styrets innstilling. 
 
 
Møte avsluttet kl 21:10 
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