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Saksliste (Protokoll) styremøte i Sola Pistolklubb 

 
Møtenummer: 6/2019 

Dato:    24. september 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 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, 
styremedlem Kjell Hansen, materialforvalt. Lars Bilstad, styremedlem Bjørn Berven-Hanssen, 
styremedlem Sissil Magnussen, 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  
Sak 3 Våpenstallen 
Sak 4 Hallen 
Sak 5 Stevner 
Sak 7 NMveka 2019 
Sak 13 x 
 

 
Orienteringssaker:  

O5: Medlemssøknader 
O7:  
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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.   september 
 
Søknad om utbetaling av midler fra Sparebankstiftelsen. (Luftvåpnene) 
Søknad om utbetaling av støtte til NM fra Sola Kommune. 
Vedtak: -   Økonomisk oversikt slik den ble lagt frem er tatt til etterretning. 

- Det er avsatt kr. 20.000,- til ungdomsgruppa for satsning i 2020. 
 
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 har logget ev. støy på ML, dette fortsetter inntil videre.  

• Lydanlegg fra HoveWest montert, KUN brytere på kontoret som skal brukes for regulering av 

lyd. 

• Bruk av banen utenom organsiert retning SKAL foregå etter baneinstruks. Det SKAL betales 

treningsavgift som medlem /50,-)  eller ikkemedlem (100,-) 

• Diskusjon om kameraovervåkning utsatt til neste møte 

• MegaLink kommer for å ha opplæring med skyteledere 

Sikkerhetskurs – dato 

-  1. okt. er satt 

Teambuilding – dato? 

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

- RIK 28.november kl 17. Fagkonsulent Mari Paulsen kommer på besøk med flere, skal ikke 

forstyrre treningen som starter 1800. 

 

Åpen hall – dato? 

- Søndag ettermiddag, annonsere i SolaBladet.  

Vannskaden – Ikke dekket. Får 50.000,- av Sola Kommune 

• Dugnad – rydde i bunkeren,  

• 3mm huntonittplater i stedet for kryssfiner. 

 

Prisliste for utleie av hallen må lages. 
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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 2020 – idrettslige oppmenn ansvarlige  
- Legge inn påmelding og lag på silhuett 

 
 

- Vi må ha folk til å drifte stevnene 
 
ConocoPhillips: 

Vi ser ikke at vi kan vi få til en dag (Onsdag, ca. kl. 1930) hver 2 eller 3 uke som er avsatt til Conoco 
PH sine folk. De vil i tilfelle betale for instruktører / skyteledere. 

De vil opprettholde sine kort, og kjøpe inn mer ammo når det minker. 

Sende (bilde fra Min Idrett) hvordan en blir medlem. Arve. G. oesterhus@cop.com 

 

HaBi: 

Møte i hallen 6/9. 

Koble ventilasjon om, alltid av, på uret standard luftmengde som i dag, bryter utenom som slår på 
full effekt. Når uret er kommet til 0 slås ventilasjon av. 

Kobler om neste uke, ringer dagen før. 

 

 
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. 
 
Vedtak: OK 

mailto:oesterhus@cop.com

