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Funksjon Navn Epost 
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Punkt 1: Oppmøte 
Følgende personer fra styret møtte: 
Preben Bakken, Tom Børre Olsen, Jørgen Loftesnes Sandhåland, Bent Øystein Bostad & Rita 
Eretveit 

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

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

Punkt 4: Marilyn varsler at hun trekker seg fra sitt verv i styret. 
 
Styret mottok en epost fra Marilyn der hun varslet at hun trekker seg fra sine verv som 
varamedlem. Styret har rådført seg med Breistøl i Agder Idrettsråd og kommet frem til at vi 
ikke trenger ekstraordinært årsmøte for å innhente nytt varamedlem. Bostad forfatter en e-post 
og sender til Marilyn. 
 
Kommentar/vedtak: 
Enstemmig vedtatt.  
 

Punkt 5: Marilyn trenger hjelp med junior treninger. 
Styret mottok en epost fra Marilyn der hun varsler at hun ønsker bistand med junior trening. 
Styret tok en kjapp runde på det, og Tom-Børre stiller seg disponibel. Da er det bare for 
Marilyn å ta kontakt med Tom-Børre for videre fremgang, samtidig ønsker styret å berømme 
den flotte innsatsen Marilyn gjør med junior treninger. 
 
Kommentar/Vedtak: 
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Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 6: Våpen instruks. 
 
Preben Bakken har ett forslag til endring i våpen instruksen ved utleie av klubbens våpen. I 
stedet for at alle som leier våpen må kvittere inn/ut våpen, så ser man det som enklere at den 
trener / instruktør som leverer ut våpen, kvitterer ut/inn antall våpen. Preben Bakken tar dette 
videre og får endret instruksen. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 7: Informasjon om byggeprosjekt «skivebu». 
Preben har fått tegninger som vises rundt. Det nevnes også at det er hensiktsmessig å avvente 
litt starten med byggingen da prisen på materialer er på vei ned, og man kan spare noen 
kroner ved å vente litt. Man håper å kunne få en byggestart på våren 2023.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 8: Ting til salgs og oppslagstavler. 
Det har i tidligere referat vært kommentert salg av en donert våpenpresse med tilbehør, samt 
noe annet klubben har liggende fra andre donasjoner. 
Dette skulle egentlig selges via budrunde på nettsiden, men kjøp og salg funksjonen lar vente 
på seg. Derfor bestemmes det nå at man henger opp informasjon om pressa (og de andre 
tingene) på banen og i hallen, og man kjører selve budrunden på facebook. Det er også 
kommet inn ønske fra ett medlem om å sette opp oppslagstavle til resultater, ting til salgs 
m.m. (f.eks. korktavle) i gangen på farvannet, samt undervisnings tavler (magnet / 
whiteboard) til oppholdsrom og 2 på standplass. En på 25m bane, og en på 25/50m bane. 
Preben skal undersøke om det er mulig å få tak i korktavle, og instruerer samtidig 
driftsgruppen til å anskaffe og montere tavlene. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 9: Reklameskilt til parkeringsplass. 
I tidligere referat hadde man en sak om reklameskilt på parkeringsplass, av en eller annen 
merkelig grunn var ingen blitt gitt oppgaven i få dette i gang, Preben tar saken videre med 
driftsgruppen. 
 
Kommentar/Vedtak: 



 

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 07/2022 
   

Side 4 av 4 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 10: Selvanvisere. 
Preben Bakken foreslår at klubben går til innkjøp av selvanvisere. Både til trening, og til 
feltstevner.  
Styret vet at dette har også vært etterspurt av noen medlemmer tidligere, styret ser på dette 
som en positiv ting, og Preben Bakken gis en ramme på 30.000,- for innkjøp av selvanvisere. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 11: Bytte rundt på standplasser med elektronikk. 
Styret har mottatt en epost fra Tanche-Berg med forslag om å endre fast plass for elektronikk, 
slik at 50m blir åpen for bruk samtidig som elektronikk er i bruk. Styret forstår godt tanken til 
Tanche-Berg, men på grunn av allerede slitasje på elektronikk til standplass 1-20 ser styret det 
som mest hensiktsmessig å fortsette dagens løsning.  
 

Punkt 12: Mail fra politiet om leie pistolbanen. 
Styret mottok en epost fra politiet som ønsker en avtale om kortidsleie av pistolbanen. Styret 
ser umiddelbart ikke noen økonomisk grunn til å leie ut, da kasserer bekrefter at klubbens 
økonomi er god og stabil. Det er uansett positivt å kunne få inn noen ekstra kroner, så lenge 
det ikke er til hinder for våre medlemmer, og det ikke vil utgjøre skader på vårt flotte anlegg. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Man ser seg villig til ett møte med politiet for å se på rammer rundt en eventuell leie av 
pistolbanen. 
 

Punkt 13: Skyting med idrettsetaten, entreprenør og Høyre. 
I forbindelse med bygging av det flotte anlegget, var det lovet til idrettsetaten, entreprenør og 
det politiske partiet Høyre at de skulle få en omvisning / testrunde på banen når den sto ferdig. 
Dette ble dessverre godt utsatt på grunn av Covid-19 og restriksjonene som fulgte av 
pandemien. Nå er det på tide å få holdt det en har sagt. Preben Bakken tar en runde med 
Thomas Aanundsen, slik at Thomas kan finne en tid for hver av delene slik at det blir 3 
forskjellige eventer. 
 
 
Møte avsluttet kl 18:40 
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