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Protokoll styremøte i Sola Pistolklubb 

 
Møtenummer: 7/2019 

Dato:    05. november 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, 
sekretær Thomas M. Strøm, styremedlem Kjell Hansen, materialforvalt. Lars Bilstad, 
styremedlem Bjørn Berven-Hanssen, styremedlem Sissil Magnussen, 1. varamedlem Ketil 
Berven-Hanssen, 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 6 Årsmøtet 
Sak 7 NMveka 2019 
Sak 13 NM luft 2020 – lån av skiver 
 

Orienteringssaker:  
O5: Medlemssøknader 
O7: Skyttermessen 
O8: Klubbutviklingsmøte 
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Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
Bakgrunn:  Protokoll fra forrige møte gjennomgått 

Ingen merknader innkommet. 
Vedtak: Protokollen godkjennes 

 
Sak 2 Økonomisk oversikt pr.   31.10.19 
 
Vi går ca i null i år. Per nå ligger vi an til et overskudd, men det er flere utgifter vi vet om som 
kommer i løpet av de siste månedene. 
Vi har fått overført kr. 3.000,- fra feltNM ( sanitetsvakt ). 
Vedtak: Økonomisk oversikt slik den ble fremlagt av kasserer er tatt til etterretning 

o Vi er godkjent for videre deltagelse i Bingo 

o De som ønsker å få midler fra potten må søke om dette innen 1.12.19. Mail sendes de 

aktuelle. Husk at «lokalNM» ikke dekkes. Ansvar: Thomas og Victor. 

 
 
Sak 3 Våpenstallen 
Bakgrunn: Behov for forsterkning av våpenstallen (spesielt .22). 
I tillegg er det fire av våre Walther luftpistoler som ikke her helt gode (lekker luft) 
Vedtak: Vi kjøper gode våpen vi kommer over, det kjøpes inn 3 Pardini .22, luftpistolene må 
repareres/erstattes 
Ansvar: Våpenmester 

 
Sak 4 Hallen 
Sikkerhetskurs  

- Kurset er avsluttet og det var åtte personer fra dette kurset på sist trening. Vi sender ut en 

undersøkelse på hva deltagerne synes om kurset og opplegget etterpå. Ansvar: Thomas 

- Nytt kurs: På nyåret 

Teambuilding  

- 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. 

- 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. 
 

Åpen hall – på nyåret 

- Søndag ettermiddag, annonsere i SolaBladet.  

Dugnad – ikke satt dato 

o rydde i bunkeren 

o 3mm huntonittplater i stedet for kryssfiner 

o Rydde på teknisk rom 

 
Prisliste for utleie av hallen må lages. 
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Kameraovervåkning? 
Det ble vedtatt at det skal installeres kameraovervåkning i skytehallen. Vi ser behovet for å øke 
sikkerheten under skyting, samt å kunne dokumentere eventuelle irregulariteter som måtte oppstå. 
Vi aksepterer tilbud fra Rønning på ca 15-000,- for innkjøp av hardware. Vi installerer selv.  Det skal 
meldes Datatilsynet og skiltes slik det er krav om. Ansvar: Thomas 
 
 

Sak 5 Stevner 

Det er etterlyst fra kretsen hvilke stevner vi ønsker å approbere  i 2020. 
Det er sendt ut en mail fra oppmennene for å høre hva folk er villige til å ta ansvar for – uten 
noen respons. Dette er for dårlig. Resultatet blir at vi kun melder inn silhuett og hurtig fin 
(vinterserien) 

- Vi må ha folk til å drifte stevner – her må alle kjenne sitt kall! 
Ansvar: Idrettslige oppmenn (melde inn stevner og følge opp disse med børtliste etc) 
 
Det er også fortsatt behov for flere funksjonærer på treningene, som sagt før: dersom det er flere 
som hjelper til blir det mindre belastning på hver enkelt. 
Slik det er nå er det enkelte som er funksjonær både to og tre kvelder i uka. Ett av kriteriene for å ha 
nøkkel er at man hjelper til på treninger og stevner. 
 
Vedtak: Det skal settes opp en ny børtliste og kriteriene for tildeling av nøkkel skal gjennomgås. 
 
 
Sak 6 Årsmøtet 
Det nærmer seg nytt år og årsmøte. 
De som har saker som skal inn i beretningen bes starte på jobben med å klargjøre dette. Vi må også 
sjekke informasjonen i Brønnøysund, på hjemmesiden etc. 
Valgkomiteen må (har) starte sitt arbeid. 
De som er på valg i styret er: Leder, sekretær, styremedlem (Sissil) og 2.varamedlem. I 
hederstegnkomiteen er ett medlem (Per Rune) på valg. Ellers er det som vanlig alle andre posisjoner 
av tillitsvalgte på valg. 

Ansvar: Alle i styret, valgkomite. 
 
Sak 7 NMveka 
Det har vært et møte for å fastsette verdi på skivemateriellet som ble igjen etter NMbane. 
Det synes å være et overskudd på ca 120.000,- som skal fordeles på de fire klubbene som arrangerte 
NM. Dvs. at det blir ca 30. 000,- på hver klubb.  
Før endelig fordeling skjer må vi ha tilbake ett komplett sett med skiver som vi gav til NM. 
 
Sak 13 NM luft 2020 - lån av skiver 
Ørland Pistolklubb har kontaktet klubben for å be om å få låne luftskivene våre i forbindelse med 
luftNM. De skal arrangere dette i idrettshallen på Brekstad siste helgen i mars og trenger ca 120 
skiver. De ønsker å ha alle 3D-score og ber om å få låne våre. 
Da vi ikke har fått noe støtte fra NSF er vi ikke forpliktet til å låne dem ut, slik vi hadde vært om vi 
fikk støtte til innkjøpet. 
Det betyr ikke at vi ikke skal hjelpe, men vi kan ikke legge vår bane «død», slik at det kun vil være 
snakk om 15 skiver (toppen) og ikke gravskap, monitorer etc. 
Ansvar: Ketil sjekker priser for transport av skivene, Thomas snakker med Helge Olden (Ørland PK) 
om en avtale som inneholder dekning av eventuelle skader etc. 
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O-sak 5 Medlemssøknader 
En søknad behandlet. Vi er nå ca 170 medlemmer 
 
 
O7: Skyttermessen 
Skytterforbundet har sendt ut invitasjon til Skyttermessen 2020 som skal avholdes 
28.februar – 1.mars på Gardermoen. Her vil det være utstillinger fra leverandører og 
foredrag. Thomas Strøm deltar (som arrangør). Styret ser ikke at det nødvendig å sende 
noen fra klubben, eventuelt blir det Per Rune Magnussen dersom NSF betaler. Han er jo 
trener for feltlandslaget 
 
O8: Klubbutviklingsmøte 
31.oktober var forbundets klubbutvikler, Wenche Horten, hos oss igjen.  
Et godt møte resulterte i at det ble notert følgende for oppfølging: 
 

 
 
Vi har i ettertid snakket med NSFs Helene og avklart at vi må sende inn forslag til hvordan vi ønsker å 
bruke trener fra trenerpoolen. Både skyteteknisk og mental trening er innenfor det de tilbyr. 
 


