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Protokoll styremøte i Sola Pistolklubb 

 
Møtenummer: 3/2019 

Dato:    08. april 2019 
Kl:   19:00 
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, kasserer Victor Kvassheim, styremedlem / 
materialforvalt. Kjell Hansen,  1. varamedlem Ketil Berven-Hanssen, Morten Oftedal, 
oppmann (sosial) /utdanningskont. Roar Puntervoll, våpenmester Per Rune Magnussen, 
Runar Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Kjell Haarr, Jan Ove Takvam 

 
 
Sakliste 
 
Vedtakssaker:  

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Sak 2 Økonomisk oversikt pr. 31.03.2019 
Sak 3 Våpenstallen 
Sak 4 Hallen 
Sak 5 Stevner 
Sak 6 Årsmøtet 
Sak 7 NMveka 2019 
Sak 9 Dommerkurs 
 
 

 
 

Orienteringssaker:  
 

O7: 
 
 
 

 
 
 
 

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
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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.   31.03.19 
Ca 490.000,- på konto.  
 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 
 
 
 
Sak 3 Våpenstallen 
Bakgrunn: Behov for forsterkning av våpenstallen, spesielt luftvåpen. 
Vedtak: Vi kjøper gode våpen vi kommer over. 
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. Må vi bytte innmaten vil det koste 
45.000,- per innerskive. To som er skadet.. 
Fra nå av skal all elektronikk flyttes over på den ene halvdelen når det skal skytes på papp. 
 
Det skal ryddes i hallen – sop opp og kast boss!!! 
 

Parkering skytehallen  

Med tanke på at en nå kan risikere at Bedriftidrettshallen kan bli solgt på grunn av dårlig økonomi, 

må vi sikre oss pareringsplasser. Jeg har søk i diverse dokumenter i dag, og finner følgende i vedtaket 

rundt den gang det skulle bygges hotell. Se link, og 

utdrag: http://innsyn.sola.kommune.no/motedag?offmoteid=1910 

Også vedtatt i kommunestyrer 12.06.2014 Sak: 0040/14 

  • Parkering: I mobillitetsplanen ble det tatt utgangspunkt i maks samtidige brukere på 185 i 

idrettsanlegg, med ca 40% andel bil, og ca 130 gjester med ca 20 % andel bil. Etter at 

bedriftsidrettslaget har vurdert dette, spesielt med tanke på skyteanlegget, er det ønskelig å øke 

antall parkeringsplasser noe. Sola kommune som fremtidig eier av skyteanlegget støtter en slik 

konklusjon. Spesielt om morgenen, vil det kunne bli lite med 90 plasser, dersom en har 30-40 

samtidige brukere bare i skyteanlegget i tillegg til hotellgjester og andre brukere av anlegget. For 

brukere av skyteanlegget vil andelen bruk av bil vere tilnærmet 100%. Dette fordi de har med seg 

egne våpen, som ikke blir lagret i idrettsanlegget, og det er heller ikke noe en vil ta med seg når en 

nytter kollektivtransport. Ved at en øker antall hotellrom, vil dette og kunne føre til ein liten økning i 

bilbruk, selv om denne er marginal. Det er tatt utgangspunkt i 80% belegg og 20 % andel bil. For å 

http://innsyn.sola.kommune.no/motedag?offmoteid=1910
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dekke opp inntil 40 nye parkeringsplasser, tenker en seg deler av dette i et nytt plan under bakken. 

Mobilitetsplanen er oppdatert i forhold til dette.   

 

Ombygning av monitorer 
Prisen for bytte av kort og jobben koster normalt 3000,- eks mva men dere kan få gjort det for 3000,- 
inkl mva. Da får dere noen prosenter for sen beskjed. 
 
Vi pakker og sender de ti monitorene neste mandag etter luftskytingen. Ketil ordner med Schenker 
 
 
 
Baneregister 
Jeg håper derfor at dere kan ta dere tid til å sende inn følgende opplysninger på en mail: 
Klubbnavn: 
bilde: 
Alle baner/banetyper dere har, med koordinater 
Tanken er at dette skal danne basis for et register hvor skyttere fra hele landet skal kunne søke opp 
klubber, og baner, for eksempel i forbindelse med stevner, for så enkelt kunne finne stedet. 
Videre skal potensielle medlemmer kunne se hvilke skyteidretter den enkelte klubb tilbyr, for å så 
kunne kontakte den klubben de "trenger" for kurs og deltagelse. 
På forhånd takk for hjelpen! 
Med vennlig hilsen 
Tarjei Ravn 
Anleggsrådgiver NSF, tlf 945 23 137 
 
Ventilasjonen må kanskje gires opp? Lukter krutt og mye støv på gulvet etter skyting. 
Robotstøvsuger er kanskje et alternativ? Runar sjekker opp. 
 
Sikkerhetskurs både for politiet og de som er på venteliste. 
 
 

Sak 5 Stevner 

- approbere stevner i 2019 – idrettslige oppmenn ansvarlige  
- Stevneresultat skal leveres inn innen 24 timer. Dette er viktig. Stevneleder er 

ansvarlig for at dette blir gjort. Alle som er stevneleder må ha tilgang i SA. 
- Lage oppskrift. 

 
Ansvar:  Oppmenn og stevneledere 

 
 
Sak 6 Årsmøtet   
 
 

Ansvar:  Alle / TMS 
 
 
Sak 7 NMVeka 2019 
Siste uka i juni. Finaler hos oss, innledende på Skurve. Hva må vi gjøre fremover? 
Bytte kryssfiner, male gulv, sette 25m. Etter 15 juni. 
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Vedtak: 29.januar 

Ansvar:  TMS 
 
 
 
Sak 9 Dommerkurs 
RSK arrangerer dommerkurs 23.-24. februar 

Sun Bore,  

Steffen Halvorsen,  

Ronny Hansen,  

Veronica Berven-Hanssen,  

Kjell Hansen,  

Morten Oftedal,  

Are Wivestad 

var påmeldt. 
 
 
 
 
 

O-sak 1 Flügger-andelen 
Er aktivisert 
 

O-sak 2: Parkering 
 
O6: Info materialforvalter 

- Etterspørsel etter feltskytingsdag i hallen. Dette må vi få til. Jan Ove «in lead» 
- Teknisk rom må ryddes! De som har reservert utstyr der må hente det snarest! 
- Vi må kjøpe inn noe 2x2 og plater for å få laget ferdig feltskivene 
- Vi må måle opp 25m og lage en anordning slik som på 10m for å være trygg på 

korrekt avstand 


