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Innkalt 
 
Funksjon Navn Epost 
Leder Preben Bakken leder@krsps.no  
Nestleder Jørgen L. Sandhåland 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 
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Punkt 1: Oppmøte 
Følgende personer fra styret møtte: 
Preben Bakken, Tom Børre Olsen, Jørgen Loftesnes Sandhåland, Bent Øystein Bostad & 
Cecilie Sebdal 

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

Punkt 3: Valg av referent. 
Bent Øystein Bostad ble valgt som referent. 
 
Kommentar/vedtak: 
Det var ingen innvendinger til sakslisten. 

Punkt 4: Godkjenning av innkallelse og saksliste. 
 
Styret hadde ingen innvendinger til innkallelse og saksliste. 
 
Kommentar/vedtak: 
Enstemmig vedtatt.  
 

Punkt 5: Kontrollutvalget. 
Styret mottok en epost fra kontrollutvalget med spørsmål om når styret kunne stille til møte 
for gjennomgang. Styret fant 2 datoer som blir presentert til kontrollutvalget. 
26 januar 2023 eller 02 februar 2023 kl 17:30 på Farvannet (oppholdsrommet) 
 
Bostad setter sammen ett svar og sender til kontrollutvalget. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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Punkt 6: Sette dato for årsmøte. 
Det nærmer seg tiden for årsmøte, det er mange ting som skal på plass innen den tid, men 
styret velger å fastsette at årsmøtet i 2023 blir satt til 
 
Dato: 30 mars 2023 
Sted: Farvannet (Oppholdsrommet på Kristiansand Pistolbane) 
Kl: 18:00 
 
Egen invitasjon til årsmøtet kommer senere. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

Punkt 7: Oppmuntring til frivillighet. 
Styret har siden forrige møte tenkt litt på måter å få flere medlemmer til å bidra til frivillighet 
i klubben. Det er ingen tvil om at brikke og bomtilgang til Kristiansand Pistolbane er ett flott 
virkemiddel.  
 
Styret har og inntrykk av at flere kunne ønske seg dette. Det har frem til nå kun vært 
standplassleder rolle som har gitt medlemmer mulighet til dette.  
 
Det erfares at ikke alle ønsker å være standplassledere med det ansvaret det medfører. Styret 
ser allikevel at det trengs flere frivillige, blant annet til å være med å hjelpe til på små stevner 
som Norgesfelt og Bane/luft stevner.  
 
Vi ønsker derfor å invitere medlemmer som tenker de har mulighet til å hjelpe til litt (på en 
fastsatt dato noe fram i tid) som Stevnehjelper. Tanken er at de som i dag holder stevner for 
klubben kan ha en egen liste med navn de kan kontakte når de trenger hjelp på et stevne eller 
to i løpet av året *, opplæring blir selvfølgelig gitt av de som er ansvarlige for stevnet.  
 
Om man er interessert kan man kontakte styret og så skal vi videreformidle dette. Vi åpner og 
opp for at dagens stevnearrangører (for tiden Roy Baumann og Morten Teinum) selv kan 
invitere med medlemmer på denne listen. 
Vi har foreløpig ikke satt noen begrensning på antall medlemmer på denne listen, vi ser an 
interessen og setter et antall ved behov. 
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Medlemmer som står på stevnehjelper listen vil få mulighet til å ha egen bom/adgangsbrikke 
til Pistolbanen. Det skal i tillegg lages ett innlegg på Facebook siden vår, hvor vi inviterer 
medlemmer til å komme med forslag til andre ideer som kan være med å fordre til frivillighet  
blant medlemmene våre.  
 
* På vårfelt og høstfelt er det forventet at så mange som mulig av klubbens medlemmer 
hjelper til på så deltagelse på disse stevnene vil komme i tillegg. 
 
 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 8: Forespørsel fra Roy Baumann 
Roy Baumann har kommet med en forespørsel om innkjøp av bluetooth høytaler og nettbrett 
til felt. Styret godkjenner umiddelbart forslaget om bluetooth høytaler som han linket til i 
eposten. Når det kommer til nettbrett er styret positive, men ønsker mer informasjon før en 
avgjørelse kan tas. Styret tar kontakt med Roy vedrørende spørsmål rundt dette. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Punkt 9: Klubbtøy / merker. 
Preben Bakken foreslår at klubben skal se etter ny leverandør for profilering. Klubblogo eies 
av klubben og styret ønsker derfor ikke at logofilen gis ut til vært enkelt medlem. Vi ønsker 
derfor å finne en dedikert person til å håndtere dette. Dagens løsning har bestått av at man kan 
handle fra et trykkeri i Vennesla og få påtrykk av logo der, dette føler styret er en ugunstig 
løsning med tanke på plassering, og åpner for å finne en mer sentral leverandør.  
 
Vi ønsker derfor å finne ett medlem som kan følge opp klubbtøy og profileringsmerker som vi 
allerede har en avtale om brodering av fra en bedrift i Søgne. Vedkommende kan da bl.a. 
kontakte Macron som nylig har tegnet avtale med NSF, og høre litt mer hvordan det fungerer 
og hva de kan tilby, hvis ikke vil medlemmet i samarbeid med styret stå fritt til å velge et 
annet alternativ. I tråd med at det jobbes for mer frivillighet i klubben (punkt 7) vil denne 
rollen gi bom og brikketilgang til Kristiansand Pistolbane. 
 
Interesserte medlemmer bes kontakte styret for spørsmål knyttet til denne rollen. 
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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Punkt 10: Kontingent. 
Det er på tide å få sendt ut kontingenten. Styret har en rask gjennomgang av oppgaver og 
roller som har gitt fritak fra kontingent, og avgjør deretter at medlemsansvarlig bare kan få ut 
kontingent fortløpende.  
 
Kommentar/Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Møte avsluttet kl 18:20 
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