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Varamedlem Jørgen Loftesnes Sandhåland jorgen.sandhaaland@gmail.com  

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

Punkt 1: Oppmøte 
Følgende personer fra styret møtte: 
Preben Bakken, Tom Børre Olsen, Cecilie A. Sebdal, Jørgen Loftesnes Sandhåland & Bent 
Øystein Bostad 

Punkt 2: Valg av ordstyrer 
 
Kommentar/vedtak: 
Preben Bakken ble valgt som ordstyrer. 
 

Punkt 3: Valg av referent. 
 
Kommentar/vedtak: 
Bent Øystein Bostad ble valgt som referent. 

Punkt 4: Godkjenning av innkallelse og saksliste. 
 
Kommentar/vedtak: 
Det var ingen innvendinger til sakslisten. 

Punkt 5: Veien videre etter Thomas Aanundsen sin bortgang. 
Styret ble informert søndag 2 oktober om daværende styreleders bortgang. Daværende 
nestleder Preben Bakken har gjort ett godt stykke arbeid for å gjøre styret klar for veien 
videre. Masse rådføring med kretsen (Per Ivar Bristøl. Agder idrettskrets anbefalte at 
nestleder gikk som naturlig opp til leder, og styret selv velger ny nestleder. Dette ble 
begrunnet i at det er såpass kort tid igjen før nytt årsmøte, og det er unødvendig mye arbeid 
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for en slik kort periode. Klubben setter pris på all oppfølgning og hjelp fra kretsen. 
 
Kommentar/vedtak: 
Enstemmig vedtatt.  
 

Punkt 6: Konstituere ny nestleder i KPS 
Etter råd fra kretsen skal styret velge en ny nestleder for KPS. 
Leder foreslo Jørgen Loftesnes Sandhåland som ny nestleder. Med dette nye vervet så går 
Jørgen ut av vaktlister. Jørgen selv informerer Morten Teinum om dette. 
Styret i KPS ser nå ut som følger: 
 
Styrets leder: Preben Bakken 
Styrets nestleder: Jørgen Loftesnes Sandhåland 
Styre medlem: Bent Øystein Bostad  
Styre medlem: Cecilie A. Sebdal 
Styre medlem: Rita Eretveit 
Styre medlem: Tom-Børre Olsen 
Vara medlem: Ingen 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 7: Politi attest ansvarlig. 
Styret foreslo Rita Eretveit som ny politi attest ansvarlig for KPS. Rita får hjelp og opplæring 
av Bent for rollen. Bent blir da oppført som vara på politi attest ansvaret. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 8: Superbruker bom farvannet 
Etter leders bortgang så må noen fylle plassen på bom administrasjonen. Bent Øystein Bostad 
som sekretær for KPS overtar superbruker tilgang plassen på bommen.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 9: Godkjenninger av betalinger i bank. 
Klubben har tidligere kjørt på løsningen at kasserer legger ting til betaling i bank og utfører 
første godkjenning, hvor deretter Thomas Aanundsen utfører siste godkjenning. Heldigvis 
hadde Bent Øystein Bostad fortsatt tilgang til banken etter hans tid som interim kasserer i 
2021, som gjorde at man fikk fortsatt betalt regninger til tross for leders bortgang. Man fant 
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da samtidig ut at dette var en god løsning fremover, kasserer fortsetter som før, legger ting til 
betaling og utfører første godkjenning, sekretær varsles deretter av kasserer om at det ligger 
ting til betaling, som utfører andre godkjenningsrunde. Leder får også godkjenningsmulighet, 
som da vil fungere som en slags «backup» på godkjenning av betalinger.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 10: Kruttmesterkurs, leie av banen 
Det har tidligere vært dialog mellom daværende styreleder og PVAS om leie av banen i 
forbindelse med ett kruttmesterkurs. Preben Bakken kontakter PVAS for å se til at alt rundt 
utleie er avklart. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 11: Endring av oppføringer på nettside, rubic, brønnøysund etc. 
Thomas Aanundsen står oppført ganske mange steder, det vil ta tid å få en full oversikt, her er 
styret enig i at dette får bli en løpende oppgave med endringer. Bent Øystein Bostad starter på 
jobben.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 12: Instruks på utleie av klubbvåpen. 
Før Thomas Aanundsen sin bortgang jobbet han med en ny instruks rundt utleie av 
klubbvåpen, denne jobben delegeres nå videre til Preben Bakken. 
 

Punkt 13: Kontaktpersoner i samarbeidsutvalget farvannet. 
Det var daværende styreleder Thomas Aanundsen og Preben Bakken som hadde møter med 
samarbeidsutvalget på farvannet. Preben foreslår at Jørgen Loftesnes Sandhåland overtar 
plassen til Thomas Aanundsen. Preben kontakter de andre i utvalget for å informere om dette. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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Punkt 14: Politiet ønsker å leie pistolbanen. 
Politiet har kontaktet KPS i.f.m. leie av pistolbanen. Styret er positive til videre dialog. Tom-
Børre Olsen utferdiger ett tilbud basert på en dagspris leie. Så tar Preben Bakken videre 
dialog med politiet. Styret ønsker at det legges ned noen rammer rundt leien, slik at dette skal 
påvirke våre medlemmer minst mulig. Perioden det er satt til er 6 uker (4 dager i uken) fra 
januar, dette er en periode med lite aktivitet på pistolbanen uansett, og det gir en god mulighet 
til å få inn litt ekstra kroner i kassa. Dersom det blir utleie av banen til politiet, så vil banen 
være opptatt mandag-torsdag 8-15, etter ca kl 15:30 er det som vanlig tilgang for vanlige 
medlemmer, i tillegg til full tid på fredag og lørdag. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 15: Melde inn stevner. 
Det nærmer seg tiden for å melde inn ønskede stevner for klubben, Teinum er den som har 
best/mest erfaring med dette, og man vil da høre med Teinum om han kan utføre dette. Om 
Teinum kan, må det varsles de forskjellige som ønsker å avholde stevner internt, at de må få 
en liste over foreslåtte datoer til Teinum. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 16: Innkjøp av luftvåpen, forespørsel fra M. Teinum. 
Morten Teinum har foreslått for styret å kjøpe inn ekstra luftvåpen, han har sagt seg villig til å 
utforme en søknad til en lokal bank og ønsker samtidig litt midler fra klubben. Styret er 
positive til engasjementet. Men lurer litt på behovet for ytterligere 4 luftvåpen når det allerede 
er 4 i klubben. Er det så stort engasjement innenfor luftvåpen at behovet er der? Styret forstår 
selvfølgelig at for å bygge en interesse så må en ha tilgjengelig verktøy, men er ikke de 4 en 
allerede har nok for øyeblikket? Bostad tar en dialog med Teinum, han kan uansett søke på 
dekning av 2 fra den lokale banken, også tar styret stilling til 2 våpen dekket av klubben etter 
dialogen. 
 

Punkt 17: Politi attester. 
Styret er noe usikre på om allerede foreviste og registrerte politi attester fra før 
sammenslåingen er gyldige enda eller ei. Bent Øystein Bostad kontakter juss avdelingen hos 
NIF for å undersøke. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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Punkt 18: Oppmann våpen Kristiansand Pistolbane. 
Etter at Roald Tanche-Berg Jr. trakk seg som oppmann må vi finne en ny. Preben Bakken 
foreslo Tor-Erling Nordgaard Tveit. Preben Bakken undersøker om Tor-Erling takker ja. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 19: Pizzakveld / oppfriskningskveld for standplassledere. 
Det er kommet noen henvendelser fra standplassledere om pizzakveld hvor man kan gå 
igjennom rutiner m.m. Styret er positive og Jørgen tar saken videre med planlegging / 
arrangering.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Møte avsluttet kl 18:40 
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