Referat Styremøte 2. feb 2015
Til stede: Rolf Støre, Magnus S Jensen, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig
Sørensen, Nina Iren Jensen.
Saksnr

Sak
Gjennomgang referat 050115 og 150115
Godkjenning av referater tas i påfølgende møter.
Referat 5/1-15 - godkjent
Referat 15/1-15 - godkjent

16/15

Gjennomgang e-post 7/1 – 2/2
Prisjustering ammo - oppslag i Kirkhaugen og på Bestemorenga
Innbydelse Skyteinstruktørkurs trinn 1 - legges ut på hjemmesiden.

17/15

Økonomi
Utestående beløp hos Forsvaret er purret opp. Svein følger opp.
30 000 i utgifter vedlikehold Kirkhaugen fra 01.10.14 - 14.01.15
Regnskapet er i henhold til budsjett.

18/15

Statusrapport fra utvalgene
Seniorutvalg – Magnus
Nytt stevne til helgen. Mindre påmeldinger enn ved tidligere stevner.
Skyteskole seniorer - Dessverre kun 4 påmeldte og skyteskole over 4 dager
går ut.
De som hadde meldt seg på vil få tilbud og oppfølging på annet hold.
Ekstra trening for finalistene i Parabolflua Cup onsdag 4/2 og 11/2.

Ungdomsutvalg – Jonny
Har kjørt med 3 lag tirsdag og torsdag, men reduserer nå til 2 lag torsdag pga
mindre oppmøte.
Ungdomstreningene/stevner er ikke ferdige før kl 19.30 tirsdag og torsdag.
Økende pågang fra seniorer/veteraner som melder seg på stevnetidspunkt
forbeholdt ungdom.
Det er ikke anledning til å melde seg på disse tidspunktene for
senior/veteraner. Dersom noen ønsker å skyte stevne torsdag er det kun på
ledig plass ved oppmøte.

Eiendomsutvalg – Svein
Lite aktivitet i denne årstiden
Scooterbatteri er ladet opp, men ikke prøvekjørt.
Grei dialog med Forsvaret.

Økonomiutvalg – Stig
Økonomiutvalget forespurte styret om mandat til å gjennomføre samtaler med
aktuelle sponsorer vedrørende skytterlagets bidrag til å selge sponsorenes
produkt.
Vedtak:
Økonomiutvalget har mandat til å gjennomføre samtaler.

Ansvarlig

19/15

Status pågående prosjekter - Rolf
Miniatyrbane Bestemorenga
Møte med prosjektarbeider på Bestemorenga 3/2-15

Etablering av elektroniske feltfigurer
Videreføres når telen går ut av bakken.

NNM 2016
Forespurt person har dessverre takket nei som øverste leder. Det jobbes
videre med to andre aktuelle kandidater.

20/15

Leie av huset - Svein
1) Pris leie skytterhus: Se sak 45/2014 - referat av 11 juni 2014
2) Leie av skytterhus/baneanlegget – Politiets Bedriftsidrettslag
Ikke fått respons fra Politiets Bedriftsidrettslag på tilsvar av
forespørsel vedrørende leie av huset.
3) Leie av skytterhus/baneanlegget – NROF
NROF fikk tilsvar 2. oktober 2014 med avslag. Det er dessverre ikke
plass til flere brukere av Kirkhaugen. I tillegg er anlegget sårbart og
forespurt bruk av banen er utenfor vår sesong.
4) Skytetider
Det har tilkommet styret informasjon om at Politiet har planlagt å
benytte banen utenfor Forsvarets skytetider (0800-1600 hverdager).
Rolf kontakter Politiet og ber om et møte for å avklare retningslinjer.
Forsvaret og Magne Drægni inviteres til å delta.

21/15

Eventuelt
Anlegg Kirkhaugen
Det ble reist forslag om å foreta innkjøp av 10 nye elektronikkskiver til
Kirkhaugen denne våren i stedet for å avvente til ny hall står ferdig.
4 av de eksisterende skivene beholdes for bruk til Bedriftsidretten, skyteskolen
og nye skyttere.
I forkant av beslutning må det sjekkes ut på forhånd om avstand fra standplass til skiver er tilstrekkelig i Kirkhaugen.
Det skal innhentes nytt tilbud dersom eksisterende tilbud ikke er gyldig lengre,
samt oversikt over driftskostnader.
Endelig beslutning tas i styremøte 20 februar, alternativt 2. mars 2015.

Neste møte: 20 februar 2015, kl 19.00 – hos Nina.

