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Protokoll styremøte i Sola Pistolklubb 

 
Møtenummer: 1/2019 

Dato:    08.januar 2019 
Kl:   18:00 
Sted:   Sola Skytehall 
Innkalt: Leder Fritz Gunnar Barø, nestleder / oppmann (Sosial) Kjell Haarr, kasserer 
Victor Kvassheim, sekretær Thomas M. Strøm, styremedlem / materialforvalt. Kjell Hansen, 
styremedlem Linn Berven-Hanssen, styremedlem Sissil Magnussen, 1. varamedlem Ketil 
Berven-Hanssen, 2. varamedlem Jan Ove Takvam, oppmann (idrett) Bjørn Berven-Hanssen, 
oppmann (idrett) Morten Oftedal, oppmann (sosial) /utdanningskont. Roar Puntervoll, 
våpenmester Per Rune Magnussen 

 
Tilstede:   Leder Fritz Gunnar Barø, nestleder / oppmann (Sosial) Kjell Haarr, kasserer 
Victor Kvassheim, sekretær Thomas M. Strøm, styremedlem / materialforvalt. Kjell Hansen,  
styremedlem Sissil Magnussen, 1. varamedlem Ketil Berven-Hanssen, Morten Oftedal, 
oppmann (sosial) /utdanningskont. Roar Puntervoll, våpenmester Per Rune Magnussen 

 
 
Sakliste 
 
Vedtakssaker:  

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Sak 2 Økonomisk oversikt pr. 31.12.2018 
Sak 3 Våpenstallen 
Sak 4 Hallen 
Sak 5 Stevner 
Sak 6 Årsmøtet 
Sak 7 NMveka 2019 
Sak 8 Søknad om nøkkel / brikke 
Sak 9 Dommerkurs 
 

 
 

Orienteringssaker:  
O1: Flügger-andelen  
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Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
Bakgrunn:  Protokoll fra forrige møte gjennomgått 

Ikke noe skriftlig fra Sola Sveis, regning betalt. Ikke hørt noe fra kommunen. 
Ellers ingen merknader innkommet. 

Vedtak: Protokollen godkjennes 

 
Sak 2 Økonomisk oversikt pr.   31.12.18 
Bakgrunn:  Kasserer/økonomiansvarlige orienterte. 
Underskuddet i 2018 ble 224000,-. Ikke fått regningen på 400.000,- fra kommunen for 
skivene 
 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 
Budsjett for 2019 som fremlagt 
Inntekter: 468000,- 
Utgifter:   865200,- 
Resultat: -397200,- som altså inkluderer de 400.000,- som vi skulle ha betalt kommunen.. 
 
Sak 3 Våpenstallen 
Bakgrunn: Behov for forsterkning av våpenstallen, spesielt luftvåpen. 
Vedtak: Vi kjøper inn egnede våpen om vi kommer over noe, men ikke nå pga. høy Euro 

Ansvar: Våpenmester 

 
Sak 4 Hallen 
Som det ble beskrevet i mail utsendt 3.januar «Til vår store skuffelse ser vi at det er skutt 
med helmantlet ammunisjon og på bowlingkjegler i hallen.  
Vi må ta en diskusjon på hva vi vil tillate og hva vi ikke vil tillate og reaksjoner ved brudd. 
Samt hva vi gjør med de allerede oppståtte skadene 
 
Vedtak: Dugnad for å rette opp. Ventilasjon, rør, søylene 

Skyting med mantlet ammunisjon på andre blinker enn papp ER FORBUDT! Skyting skal 
også foregå fra standplass og bare der. KUN program som er i NSF er tillatt. Brudd på dette 
vil medføre reaksjoner som f.eks. inndragelse av nøkkel og brikke.  
Forøvrig FORVENTER styret at dersom en er uheldig og treffer tak, ventilasjon, lys eller 
lignende at dette varsles snarest. 

Tar også med at det likeledes er en forventning om at en rydder opp etter seg etter endt 
trening! Det lå og ligger en god del kuler og rester (fra bowlingkjegler?) mellom 15 og 25m. 
Det er skyteleders ansvar å sørge for at dette blir gjort, er det fritrening er det alles ansvar.» 

 
✓ Dato for å fullføre sikkerhetskurset som ble påbegynt før jul: 

Copno har foreslått 22. og 23. eller 29. og 30. januar. 
Vedtak: 22.jan 

Ansvar:  FGB 

 
Det er også flere som etterspør nytt kurs, så det må også avklares dato på.  
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Vedtak: 29.januar 

Ansvar:  TMS 

 
Ønske om en prøve-på-kveld – hva skal vi ta for det (om noe)?  
Vedtak: Mandag 14.01  kl. 20:00 

Ansvar: TMS 
 

✓ Utleie til det militære landslaget  Forsvarets skyteutvalg, pistol, med følgende forespørsel: 
«Vi planlegger samlinger hos dere i følgende tidsrom: 
13-15 feb. 
Skytetider 13 og 14 fra 0800 - 1600 
Skytetid 15 fra 0800 - 1430 
3- 5 april 
Skytetider 3 og 4 fra 0800 - 1600 
Skytetid 5 fra 0800 - 1430 
Vi planlegger med totalt 10 skyttere på hver samling. 
Vi ønsker ett tilbud fra dere på hva dette vil koste. 
Vi trenger også org nr og full adresse/ kontonummer ( nødvendig betalingsinfo) Som du vet er 
statens krav til dette ikke noe vi kan omgå, det må bare være korrekt. 
 
Petter Kleiven 
Major/trener FSU (Forsvaret skyteutvalg Pistol) 
63925411 (arb) 
47485716 (mob arb) 
90209873 (priv)» 

Vedtak: Prøveår i 2019: 2000,- per dag. 
Ansvar: TMS 
 

Sak 5 Stevner 

- approbere stevner i 2019 – idrettslige oppmenn ansvarlige C-premiering + 50,- i 
startkont. HF og silhuett 

- KM hurtig fin og grov er lagt inn 18.mai 
- Vi må ha folk til å drifte stevnene 

Vedtak: Forslag til terminliste fra Per Rune og Sissil, børtliste 

Ansvar: Oppmenn 

 
Sak 6 Årsmøte 8.mars kl. 18:00 
Alle må sørge for å gi innspill til årsmeldingen. 
 
Sak 7 NMVeka 2019 
Siste uka i juni. Finaler hos oss, innledende på Skurve. 
Møte mellom klubbene er avtalt til 10. januar. Signere avtale om ansvarsforhold og fordeling av 
overskudd. 
 
Utkastet til avtalen lå med i innkallingen 

Vedtak: Vi ordner dette på torsdag. 
Ansvar:  FGB/PRM 
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Sak 8 Søknad om nøkkel / brikke 
LLB har søkt om nøkkel & brikke 

Vedtak: OK. Må ha ML-opplæring. 
Ansvar:  TMS 
 
Vilde Sunde søker om nøkkel for å satse på primært luft. Hun vil komme over og skyte for klubben. 

Hun er i B-gruppa til NSF. Lånenøkkel og brikke p.t., opplæring på ML.  

Vedtak: OK. Må ha ML-opplæring. 
Ansvar:  TMS 
 
 
Sak 9 Dommerkurs 
RSK arrangerer dommerkurs 23.-24. februar 

Vedtak: Veronica, Morten, Kjell - sende ut spesielt til de som ikke har og har sagt ja til å 
hjelpe til. Svarfrist før 4.2 

Ansvar:  TMS 
 
 
 
 

O-sak 1 Flügger-andelen 
Vi aktiviserer dette. 
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Diverse rundt bordet: 
VK-    Nye medlemmer, rutine for innmelding. Database over hvem som har sikkerhetskurs. 
Datalogg for trening, jobber med løsning med bruk av brikke. 
Pengeskrinet fra Orstad – settes inn på konto (Runar) 
 
PRM – Avtale med G-Max – klubbens medlemmer får 15% på alle varer i butikken (med 
noen unntak) 
Hvor mye skal klubben kjøpe av .22? 100.000 
Børtliste onsdag og torsdag Hovedansvarlig og medhjelper. Må kunne ML. 
Samling med alle som har sagt ja, forventninger og avklaringer. 
 
Medlemmer med nøkkel har lov til å ta med andre som man vet har kurs eller man kan gå 
god for på egentreninger. Husk at de skal betale treningsavgift. (50,- / 100,-). Loggføres i 
boka.  
 
Trenerpool? Tilbud fra forbundet om å få trener for å bli bedre. 
 
Vi tenker igjennom dette – ta noe på årsmøtet om dette. 
 
Kjell Haarr: Leie av hallen 2-3 timer på kvelden. Møte/kurs/foredrag.  Må vite litt mer før vi 
sier ja eller nei. 


