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Protokoll styremøte i Sola Pistolklubb 

 
Møtenummer: 5/2019 

Dato:    26. august 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 Kjell Hansen, materialforvalt. 
Lars Bilstad, styremedlem Bjørn Berven-Hanssen, styremedlem Sissil Magnussen, 1. 
varamedlem Ketil Berven-Hanssen, 2. varamedlem Jan Ove Takvam, oppmann (idrett) Runar 
Magnussen, oppmann (idrett) Morten Oftedal, barneidrettsansvarlig/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 Kjell Hansen, materialforvalt. Lars Bilstad, 
styremedlem Bjørn Berven-Hanssen, styremedlem Sissil Magnussen, 1. varamedlem Ketil 
Berven-Hanssen, 2. varamedlem Jan Ove Takvam, oppmann (idrett) Runar Magnussen, 
oppmann (idrett) Morten Oftedal, barneidrettsansvarlig/utdanningskont. Roar Puntervoll, 
våpenmester Per Rune Magnussen 

 
 
Sakliste 
 
Vedtakssaker:  

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Sak 2 Økonomisk oversikt pr. 31.08.2019 
Sak 3 Våpenstallen 
Sak 4 Hallen 
Sak 5 Stevner 
Sak 7 NMveka 2019 
Sak 11 Søknad om nøkkel 
Sak 12 Søknad om å leie sosialrommet 
 
 

 
 

Orienteringssaker:  
O5: Medlemssøknader 
O6: Skudd i søyler, kanaler, lys 
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Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
Bakgrunn:  Protokoll fra forrige møte gjennomgått 

Ellers ingen merknader innkommet. 
Vedtak: Protokollen godkjennes 

 
Sak 2 Økonomisk oversikt pr.   06.05.19 
 
Søknad om utbetaling av midler fra Sparebankstiftelsen. (Luftvåpnene) 
Søknad om utbetaling av støtte til NM fra Sola Kommune. 
Stønad til NM-deltagelse. Skal vi øke potten? 
 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 
 
Sak 3 Våpenstallen 
Bakgrunn: Behov for forsterkning av våpenstallen (spesielt .22). 
Vedtak: Vi kjøper gode våpen vi kommer over. 
Ansvar: Våpenmester 

 
Sak 4 Hallen 
Vi skal logge ev. støy på ML. ML leder MÅ stå på og 25m skivene MÅ stå på. Dersom noen vil trene 

luft må en altså sette systemet tilbake til 25m igjen etter endt trening. 

• 3mm huntonittplater i stedet for kryssfiner. 

• Tilbud på lydanlegg fra HoveWest. Bestilt og blir montert av HW. 

Sikkerhetskurs – dato? 

-  1. okt 

Teambuilding – dato? 

- SolaBladet, Monter, Sola Kommune skal ha. Monter vil ha en søndag. 

- RIK 28.november kl 17. 

Åpen hall – dato? 

- Søndag ettermiddag, annonsere i SolaBladet.  

Vannskaden – Ikke hørt noe 

Dugnad – rydde i bunkeren, lystette kasser til gummien. Roar (sjekker) 

Prisliste for utleie av hallen må lages. 
 
Prøveskyting «venneskyting» på eget ansvar. Treningsavgift (ikke-medlem). Klubbens våpen skal ikke 
lånes ut uten at dette er avtalt med Fritz eller Per Rune på forhånd. 
 
 

Sak 5 Stevner 

- approbere stevner i 2019 – idrettslige oppmenn ansvarlige  
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- Legge inn påmelding og lag på silhuett 

 
- Må prøve å unngå stevnekollisjoner 
- Vi må ha folk til å drifte stevnene 

 
 
Fra jan Ove:  
Hei, vi drive å planlegger et morsomt stevne. 

Har folk til å drifte det. 

Trenger gjerne noen nye plater og noe papp og svart maling. 

Venter til Runar er hjemme igjen. 

Tenker å kjøre et klubb stevne først også et til som er åpent for alle. 

Vårt «second chance « stevne. 

Emne: Nevada sweep stevne 

Det skytes 5 skudd på 3 blinker i rekkefølge 1,2,3,2,1  

Det gis 5 sek tillegg for bom og 10 sek for prosedyre feil. 

Det brukes en timer, skudd teller. 

Revolver og pistol klasse. 

Med junior opp til 21 kaliber 22 

Voksen fra 21-60 kaliber 38 til 45 

Senior 60-100 kaliber 38 til 45 

100 kr pr runde,3 forsøk også går 45 til klubben og 45 i premie fordelt på 1,2 og 3. 

3 klasser. 

10 kr i den siste potten som går til raskeste tid overall pistol og revolver. 

Laga noen litt tøffe papp blinker. 

Tenker en trekant. Sirkel og kvadrat hvor det er en ramme i svart og treff er inn forbi på det hvite. 

45x45 treffsone 

10 meter. 

 
 
Sak 7 NMVeka 2019 
Mail fra RSK: 
Det går mot høst og de fleste av oss er vel tilbake i tralten igjen etter ferier og NM og slike ting. De 

fleste av oss er vel også i gang igjen med ordinær klubbdrift så rett og slett «back in business», det er 

jo bra. 

Vi har som kanskje noen har fortrengt gjennomført et aldri så lite arrangement sånt i slutten av Juni, 

bortsett fra heder og ære til alle for gjennomføringen av dette arrangementet så er det også slik at 

det faktisk kan se ut til at det er en krone eller to i overskudd også.  
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I den forbindelse så trenger jeg å få inn «krav» fra klubbene som mener at de har noe udekket som 

skal dekkes av arrangementet utover de 10% av overskuddet som hver av de 3 klubbene som stilte 

med bane vil få forfordelt. Jeg ber om at disse kravene spesifiseres skikkelig og oversendes. Vi vil be 

om kvittering for utlegg i den grad det lar seg gjøre å spesifisere eventuelle krav hvis ikke må kravet 

på annen måte sannsynliggjøres. Fra Haugesund Pk. trenger jeg også en mer spesifisert oversikt over 

timene som har gått med på å arrangere stevnet. Dette har jeg fått fra Stavanger Pk, Sola Pk. og 

Hafrsfjord Pk. og oversiktene fra de klubbene ser greie ut iallfall ved første øyekast. Dette 

timeunderlaget skal jo som kjent benyttes for å fordele overskuddspotten etter at 10% 

forfordelingen er unnagjort. Den 10% forfordelingen kan vi imidlertid ikke foreta før vi har alle 

felleskostnader på plass.  

Jeg tror det vil komme krav fra blant annet Sola Pk. om dekning av leiekostnader på telt som ble 

brukt ute på parkeringsanlegget i forbindelse ned NRK, oppvarming/klargjøring for utøvere etc. Sola 

Pk. har vel også meldt om at det kan komme krav i forbindelse med brukt skivemateriell. Spesielt på 

punktet skivemateriell så bes en om å være edruelig i forhold til om skivemateriellet har en 

restverdi. 

Av andre kostnader så har vi fremdeles ikke mottatt noen faktura fra Megalink på utstyret som ble 

benyttet på Skurve. Vi har ikke purret en slik faktura heller, men vi må vel ta kontakt med Megalink 

og be dem om å komme med denne. Jeg vet ikke om andre fakturaer vi venter på, hvorvidt det 

kommer noe fra NSF eller noe i forbindelse med leie av Teknisk Delegert eller noe sånt, Thomas vet 

kanskje noe der eller om NSF dekker dette. 

Ber om at dere prioriterer å få på plass disse tingene innen 1. September 2019. Dersom det er 

årsaker til at det ikke lar seg gjøre, gi en tilbakemelding med angivelse av når dere forventer å ha ting 

klart. 

Med vennlig hilsen 

Rogaland Skytterkrets av NSF 

Henning Harry Thorsen 

 

Sak 11 Søknad om nøkkel 
Søker herved om nøkkel til skytehall for å ha treningstilgang for Ane Bjørkås Torgersen utenom 
vanlig treningstid. Ønsker også mulighet til å lære meg Megalink skikkelig for å kunne bistå på 
treninger/stevner. 
Ønsker også tilgang til å kunne koble ut alarm (brikke?). 
 
Er det kostnad forbunnet med dette, er jeg selvfølgelig villig til å dekke dette avhengig av beløp. 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnar Torgersen 
 

- Lånenøkkel fram til 1 år, opplæring ML etc. 
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Hei  
 
Eg ønsker herved at søke om egen nøkkel til banen.  
 
Mitt grunnlag er følgende:  
 
Svært aktive skytter 
Er på landslaget i felt  
Skyter for Sola PK  
Har vært medlem i over 1år  
Er sponsor  
Stiller på dugnad  
 
 

Håper dette går i orden 😊 
 
 

Mvh  
Peter Ekblom   
 

- OK. 1000,- 
 
 
 
Sak 11 Søknad om leie av sosialt rom til salgsmesse 
Et klubbmedlem ønsker å leie sosialt rom til en før-julsmesse med salg av hjemmelagde varer. Det vil 
selvsagt åpnes for at andre an klubbens medlemmer med denne type produkter får være med. 
En tenker seg at det blir gitt en prosentmessig andel av salget til klubben som leie. Andelen kan 
diskuteres. En ser for seg en helg for messen. 
 
 
Rengjør før og etter selv. Salg går til klubben. 
 
 

O-sak 5 Medlemssøknader 
Noen som kjenner disse: 



 

Protokoll styremøte 5-2019.docx                                                                                                                             side 6 

 
 
 
O6: Skudd i søyler etc. 
Flere skudd på nytt i søyler, ventilasjon og lamper! 
OBS! på personer som ikke skyter reglementert. 
 
 
 

NESTE MØTE: 24.sept kl. 18.00 


