
Referat fra styremøte i foreningen Preikestolen pistolklubb 2.mars 2020.  O 
 
 
Til:  Astrid Grønlie Olsen, Leif Roar Holstein, Espen Klingsheim, Tor Erik Grønlie Olsen, 

Svein Kjetil Rønnevik, Ronny Solberg, Stig Meltveit, Kristian Skjeivik, Ørjan 
Gauthun, Oddbjørn Fjelde, Stig Meltveit og Rikkard Andre. 

Forfall: Astrid Grønlie Olsen, Ørjan Gauthun og Rikkard Andre. 
 
  
Sted:   Hallen. 
Tid:  mandag 2. mars kl. 19:30.  
 
Svein Kjetil åpnet med et avsnitt fra ladeboken. 
 
 

 
Sak 1: Konstituering av Styret. 

Etter årsmøtet ser styret slik ut: 
Formann: Ronny Solberg 
Nestformann: Kristian Skjeivik 
Kasserer: Svein Kjetil Rønnevik 
Sekretær: Espen Klingsheim 
For baneansvarliggruppen: Oddbjørn  Fjelde 
For svartkruttgruppen: Leif Roar Holstein 
For damegruppen: Astrid Grønlie Olsen. 
For dynamiskgruppen: Rikkard Andre (ny) 
Stig Meltveit (ny) 
Tor Erik Grønlie Olsen 
Ørjan Gauthun 
 
Vedtak:  
Styret er konstituert 

 
Sak 2: Økonomi 

Vi har kr 324´ på konto.  
Kr 210´ er tilskudd øremerket til klubbhus 
Kr 75´ er tilskudd øremerket feltstevne 
Da har vi omtrent kr 39´ til vedlikehold, drift og fri disponering. 
Vi har flere søknader om tilskudd ute, men pr nå er økonomien grei, med nøkternt 
forbruk. 
Vi har ikke betalt ut premiepenger for 2019 og må ordne det fort. 
Vedtak: Vi betaler  ut premiepenger ASAP og tar tallenes tale til orientering. 
 
Vi har fått inkassokrav fra avisen Strandbuen for dei sender regninger til feil adresse. 
Vi kommer til å klage på dette og ber Strandbuen sende oss faktura til rett mottaker og 
droppe inkassokrav. Videre må vi vurdere å leie postboks. 
 
Vedtak:  
Ronny tar kontakt med Sb om faktura og hører om posten har ledige postbokser. 
 

Sak 3: Årsmøtet 2019 



Oppsummert var det dårlig forberedelse. Regnskapet kom i siste liten og det var ikke et 
styremøte i forkant til å gjennomgå sakene før møtet. Vi ønsker å få regnskapsfører til 
å bli med på møtet, og vil ha en kopi av kontoutskriften tilgjengelig. 
Det var en skrivefeil i sakslisten: Det er Valgnemnd som velger styret, ikke styret selv. 
Informasjon må sendes ut i god tid, og vi mangler kontrollkomite mtp. Økonomi. Vi 
tenker vi kan velge regnskapsfører til å være kontrollkomite. Referat er ikke sendt ut. 
 
Vedtak:  
Svein Kjetil snakker med partner regnskap om neste årsmøte og kontrollkomite.  
Ronny kaller inn til styremøte i forkant av neste årsmøte. 

 
   
Sak 4: Kommende Arrangement 

NAIS stevne på onsdag utgår, pga. mangel på skyteledere, og det er vanskelig å 
organisere. Vi tenker også å arrangere Påskebowling og Second chanse den 20/6. 
 
Feltstevnet: Produksjon av blinker og materiell er i gang. Dugnad arrangeres og 
annonseres fortløpende. Neste møte skal vi ta for oss Høstens terminliste 
 
Vedtak:  
Feltstevnekomiteen fortsetter med sitt arbeid, og vi ser på terminliste neste møte. 
 
          

Sak 5: Spond 
Hvis våre medlemer registrerer seg på appen Spond cashback er det gratis penger til 
klubben. Det kan sammenlignes med grasrotandel-programmet til Norsk Tipping. 
I fremtiden vil vi benytte appen til å annonsere treniger, da dette er en app utviklet for 
idrettslag og vi kan for eksempel lett se om det er mange som skal på trening en dag 
osv. 
Vedtak:  
Styret ønsker at medlemmer instalerer Spond, og deltar i cashback-programmet. 

 
 
Sak 6: Sponsorer. 

Vi har tidligere prøvd å få annonsører til banen vår, men stemningen er laber. 
Vi har ikke en sponsoransvarlig, og ingen i styret ønsker å være det. Det er 
demotiverende å få så mange nei som Svein Kjetil og Ronny har fått da de prøve 
 
Vedtak: 
Vi ønsker annonsører velkommen, men vi kommer ikke til å bruke tid på det. 

. 
Sak 7: Byggeprosjekter på Leite. 

Oddbjørn og Petter har en plan for hvordan de skal lage tak over blinkene. 
 
Vi skal kle brakken/standplass, slik at den ser presentabel ut før feltsevnet. 
 
Banemestere ønsker at klubben kjøper inn verktøy, slik at det ikke avhenger av hvem 
som er banemester hvilke verktøy som er tilgengelige. En bagg med enkle verktøy er 
ønskelig. Kappsagen som står der nå har for kort ledning, og verktøyet legges ute og 
ryddes ikke inn etterpå. 
 
Hullet i asfalten mot grunnmur på nybygget må fikses. Kristian skaffer materiell. 
 



I tillegg til alt dette må vi ha en «vår-shining» på leite. 
 
Vedtak: 
Banemestere finner dato for dugnad/bygging, kostnaden og tegninger.  
Kristian Skaffer drensrør, isopor og grus.  
Svein Kjetil snakker med Motek om en sponset verktøybagg. 
Espen bytter ut kappsagen på leite. 
 
Leitedugnad: kl 10.00 (kaffe fra 9.30) den 14 mars. 

 
Sak 8: Kjøpe inn skiver til alle klasser. 

Vi ønsker å prøve P90X opplegget som er utviklet av Haugesund Pistolklubb. 
Vedtak:  
Leif Roar kjøper inn og prøver 

 
Sak 9: Skytedager i hallen. 

Vi ønsker å la særgrupper ha egne skytinger innimellom de vanlige treningene, fra og 
med høsten av. 
Ørjan og ungdomsgruppen velger datoer først. Selv om det er gratis å skyte, må 
ungdommene fortsatt betale halv kontingent. 
Astrid velger dernest hvilke dager det er Damenes aften. 
Standard og programmskyting de dagene de ikke velger seg. 
 
På mandager vil Stig og Oddbjørn starte med skyting kl 17. Da er de skyteleder og 
funksjonær. Kl 18 / etter en serie på 50 skudd. Overtar skytelederen som er oppsatt i 
terminlisten. 
 
Vedtak: 
Vi ser på Terminlisten for høsten neste møte. 
Ronny annonserer nye skytetider på mandagene. 

 
Sak 10: Feltstevnet. 

Som nevnt i sak 4: Produksjon av blinker og materiell er i gang. 
Svein Kjetil er ansvarlig komiteleder, og skaffer sponsorer for mat, cola, med mer.. 
SK har en oversikt over hvor mange som behøves (skyteleder og frivillige) 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak nødvendig, komite fortsetter sitt arbeid. 
 

 
Sak 11: Ventilasjon i hallen. 

Ventilasjonen i hallen må utbedres. Plan om ny ventilasjon i forbindelse med nybygg 
kan vi ikke vente på. Vi bør få avsug over standplass og skiver. Vi hører med 
kommunen om noe av det som fantes i den gamle skolen kan gjenbrukes. Vi monterer 
og tilpasser det selv. 
Vedtak: 
Leif Roar hører med kommunen 

 
Sak 12: Hjemmesiden. 

Kristian har laget hjemmeside, den ble bra. 
Vedtak:  
Relevant info om treninger, stevner og styrereferat legges ut på siden. 

 



Sak 13: Vedlikehold av klubbvåpen. 
I Dag er Ronny de facto vedlikeholsansvarlig. Pussing og vedlikehold skjer 
fortløpende, men det er vanskelig å holde oversikten. Skyteledere må melde fra om en 
pistol feiler, ikke bare legge den tilbake i safen. Pga. importregler er det tidvis 
vanskelig å holder pistolene feilfrie. 
Vedtak: 
Ronny fortsetter å reparere og ser etter importører av deler. 

 
Sak 14: Innkjøpsplan nye klubbvåpen.  

Kristian lager et skriv til Tor Erik, som skal søke om sponsing. 
Vedtak: Styret støtter dette. 

 
Sak 15: Pressetalsperson for klubben. 

Oppgaven faller på sekretær. 
Vedtak: Styret støtter dette. 

 
 

 
Kommentar: Møtet varte til midnatt og det var ikke stemning for mer diskusjoner etter at dato 
for neste møte ble bestemt. De øvrige sakene fra innkallelsen tas på neste møte.    
  

 
 
Neste møte: 30/3 kl 1930 i hallen. 
 

Ronny Solberg    Espen Klingsheim 
  Styreleder      Sekretær 

 


