Referat styremøte NOP-Vatne
Dato

Tid

10.09.2019

Tilstede:

Forfall:

Sted
18:00 Svartemyr

Frode Eiane,

S.O. Hagbø,

Tommy Olsen

Åsbjørn
Idland,

Kristen
Robertsen,

Trond Eriksen

Britt Helen
Torkildsen,

Jone
Wahlberg

Tom Hetlevik,

Britt Helen Torkildsen,

Jone Wahlberg

Alan
Per Helliesen McGilvray,

NOTE: Det oppfordres til å lese referatet i forkant av styremøter for å slippe å ha en fullstendig gjennomgang av referatet hver gang, da dette er en tidstyv. Åsbjørn Idland må få tilsendt referat på vanlig post.

Innhold/beskrive
lse/sak
Ansvarlig/aksjon

Tidsfrist

1.1

Anmerkninger på
innkalling?
husk å sende sms varsel

N/A

1.2

Valg av ordstyrer S.O Hagbø

N/A

1.3

Valg av referent

Trond Eriksen

Sak nr.

Dato oppdatert

Saksopplysninger/beskrivelse

Ansvarlig for
aksjon

Tidsfrist

13/9-17

Erik Andre vil bli bedt om å ta over sikkerhetskurs.
S.O.Hagbø videreformidler

S.O.Hagbø

30/09-17

05/12-17

Han har sagt ja. Har også spurt om Ståle Rørvig.

Erik Andre

01/04-18

13.02.18

intet nytt

10.04.18

"pistolskytingens grunnlegende enkelhet" av petter
brattli kan vurderes.
Brit

11.09.18

Settes på vent foreløpig, vi går videre med en
"instruks" for vaktene på hvordan og hva som vi
skal gå gjennom når nye kommer. Sende epost til
sentralt å høre om de har noe vi kan bruke. Erik
Andre informeres

13.12.18

på vent

05.02.19

hagbø og Frode "tenker"

10.09.2019

Hagbø har kontaktet Henning harry Thoresen fra
hafrsfjord pk, vi er invitert til å være observatør på
sikkerhetskurs. Flere av styret ønsker det

Sak nr.

2.01

S.O.Hagbø

Avsluttet

2.6

2.8

2.1

2.12

2.13

13/9-17

Trond skal sjekke om vedtektsendringene er
registrert sentralt.

Trond

05/12-17

Ikke utført, fått purre mail fra sentralt

Trond

13.02.18

Ikke utført, fått purre mail fra sentralt

Trond

11.09.2018

Ikke utført, fått purre mail fra sentralt

Trond

13.12.18

Ikke utført, fått purre mail fra sentralt

trond

05.02.19

Ikke utført, fått purre mail fra sentralt

13/9-17

Brukermanual for vendeanlegget bør lages. Ikke
delegert enda.

13.02.18

Avvent nytt anlegg

05/12-17

Avvent med tanke på nytt system som kommer,
stenges

11.09.18

Må lage brukermanual for nytt og gammelt anlegg

13.12.18

Ikke nok driftseerfaring ennå. vent til våren

10.09.2019

Jone prøver seg på den, tar kontakt med trond for
planlegging av adgang til svartemyr

13/9-17

Dugnadspunkt:Legge opp strøm til skivene sammen
med drenering.
Trond

05/12-17

Har snakket med Bjørsvik, må levere inn detaljerte
planer på hva vi ønsker utført.

13.02.18

Bjørsvik ønsker å gruse hele plenen… hør med dem
om status

11.09.18

Dette vil skje seinere i høst, traktor er på verksted.

11.09.18

Må bestille trekkerør som kan ligge klart når
forsvaret skal grave/drenere.

13.12.2018

Må purre på nytt, har gravd hull for å se hvor
ledning går.

05.02.19

Har fått trekkerør, har snakket med ansvarlig i
leiren (Solberg)

13/9-17

Dugnadspunkt:
Flytte lamper fra standplassleder buen til skivebu.

05/12-17

intet nytt

13.02.18

Bjørn ser på saken

11.09.18

Flyttet men ikke koblet opp, mangler koblingsboks

13.12.2018

Har koblingsboks men ikke utført ennå.

05.02.19

Spør de medlemene som jobber i Bravida? Om
hjelp?

13/9-17

Dugnadspunkt:
Punkt som overføres til neste år: Kle om toalett.

05/12-17

intet nytt

13.02.18

skal tas til våren

Frode Eiane

12/12-17

12/12-17

frode og hagbø

12/12-17

hagbø

Bjørn Birkeland

12/12-17

S.O.Hagbø

12/12-18

2.21

2.34

2.39

2.57

2.58

2.59
2.6

11.09.18

skal tas til våren, har ikke lagt av materialer

13/9-17

Josef har tilbudt seg å lage nye notatbrett til
stevnebruk. Frode skal følge opp.

Frode Eiane

05/12-17

Har opprettet dialog med Josef.

Josef, Allan,
Bjørn

13.02.18

Ikke kommet videre

11.09.18

Josef har laget et konsept... trenger å oppdatere..
arket er A6

13.12.18

Sjekk status

05/12-17

Milepæler oversikt: Stevne Søknader 1.sept;
Momskompensasjon, sjekk tidsfrist; når nye
aktiviteter kreves må det legges inn påminnelse for
neste år.,
Trond

13.02.18

intet nytt

11.09.18

Må oppdatere for 2019

13.12.18

trenger input til hva som skal på liste, sette på
"ansvars lista"... kan flyttes til admin møte

13.02.18

Planer om skytebane på vatnefjell sammen med
Sandnes Pistol klubb. NOP ønsker å være med.
Møte med Sandnes pk er avholdt.
Forslag til årsmøte at styret får mandat til å gå
videre med formål om å samarbeide med sandnes
pk for skytebaneprosjekt på vatnefjell.

10.04.18

Godkjennelse fra årsmøte for å forsette. Har
opprettet gruppe fra NOP som skal være med.

10.04.18

Hagbø leste opp referatet fra skytebane møtet.

11.09.18

Har ikke hatt møte siden før sommer.

11.09.18

Varsle Politi om når medlemmer melder seg ut av
klubb. Dette gjøres av medlemsansvalig.

13.12.18

Gjøre i januar 2019

05.02.19

Robertsen sender liste, han fikk kopi av de som ikke
har betalt

11.09.18

Be om tilbakelevering av kort fra Palmer familien.
Sjekk oppmøte statestikk før det bes om kort
tilbake

13.12.18

Vi tar en opptelling og konklusjon etter nyttår

05.02.19

Tas ved neste admin møte

10.09.2019

Stenges, alt ok

11.09.18

Lage en oversikt over hvor mange ganger de med
kort har vært på trening

13.12.18

Vi tar en opptelling og konklusjon etter nyttår

11.09.18

Jobber med stillingsbeskrivelse, ref styremøte 14/8 alle

Trond

trond

12/12-17

2.63

2.65

2.69

2.7

13.12.18

jobbe med

11.09.18

Hagbø har kjøpt 30tusen 22cal som ligger på
sandnes arms til klubben. Vurdere å hente ut disse
fra sandes arms.

13.12.18

hagbø tar ut resten av beholdning, fordeles og
lagres hos medlemmer. Frode lager liste over hvem
som har etc

05.02.19

Hagbø har tatt ut 15000, gjenstående 15000

11.09.18

Vurdere hjelp fra sentralt angeånde beste praksis
på styrearbeid, tilbud sendt til nop via epost i 2018

13.12.18

Vi følger denne opp i 2019

13.12.18

Må ordne bank tilgang slik at alle uttak og
betalinger må godkjenning. Robertsen fikser.

10.09.2019

ikke på plass ennå, må inn på Robertsen sin bruker

13.12.18

Ønsker å hente ut visa kort i bank som da ligger hos
Robertsen.

10.09.2019

Har fått visakort, ligger hos Robertsen

2.72

13.12.18

vurdere å få hjertestarter

2.77

05.02.19

Gjesteskytter må betale høyere beløp, for å komme
over sidemedlemsum per år. Forslag 50 kr

10.09.2019

2.78

05.02.19
10.09.2019

stenges
Oppgjør av salg ammo og gjesteskyttere gjøres en
gang hvert kvartal. oppsummering sendes til
kasserer
Utvides til før sommer og før jul

2.79

05.02.19

Ammo prise 50kr for en pakke 22cal 3 kr pr 38cal og
9mm

2.8

05.02.19

Utsette vaktmøte 14.05.19 grunnet konflikt med
stevne

2.81

05.02.19

stenges
10.09.2019
2.82

05.02.19

2.83

09.04.19

Lage varmestue av poddebua
Skulle få fra vatneleir ansvarlig, åpen sak
Oppdatere inventarliste til årsmøte
stenges
referat fra årsmøte lest av deltagere på møte.
stenges

2.84

09.04.19

Det har vært svinn i ammo beholdningen til
klubben. Det er sterke indisier mot at NN har tatt
over 1000 skudd uten å gjøre opp for seg. Det
finnes ingen registrerte uttak eller innbetaleinger.
Det er enighet i styret at NN blir informert om
dette. Tiltak iverksettes som avtalt på styremøte.

info

Hagbø

10.09.2019
2.85

2.86

stenges

09.04.19

Robertsen oppretter bedriftskonto for klubben i
dnb.

10.09.19

utført

09.04.19

Hagbø og Frode var på nabomøte i vatneleiren ifm
fremtiden til vatneleiren og skytebaner på
vatnefjell. på sikt, innen et år, skal all skyting flyttes
opp til vatnefjell, inkludert NOP-Vatne.
stenges

2.87

09.04.19
10.09.2019

2.88

09.04.19

Sandnes PK har vært i kontakt med Skurve
anleggets aksje selskap for overtagelse. Sandnes PK
ønsker NOP-Vatne med og vi i banekomiteen er
positive til dette. Styret må da kalle inn til
estraordinært årsmøte for å behandle dette, men
før dette må det foreligge et eksempel på
finansiering og nedbetaling.
Frode og Hagbø var på møte, skulle få konkret
tilbud, ikke noe nytt per dags dato
Erik Andre ønsket støtte til NM utover
startkontingent. Styret har avslått.
stenges

2.89

09.04.19

NN har ikke betalt kontingent i fjor eller i år, styre
er enstemming i at denne personen fritas fra værv i
klubben.

10.09.2019

Medlemer som ikke har betalt for 2018 og 2019
utmeldes med melding til dem om mulig. De som
kun har utestående for 2019 kontaktes pr tlf hvis
mulig og ber om bekreftelse på medlemskap eller
ikke.

2.9

10.09.2019

Dugnadspremiering droppes til fordel for pizza på
dugnadskvelden. Tommy tar saken

2.91

10.09.2019

Alle vaktmedlemer må være med på messenger,
det er i dag kun Ståle som ikke er medlem.

2.92

10.09.2019

Har kjøpt 12 "våpenkort" av Bjørn Birkeland for
20.000 kr

2.93

10.09.2019

Har solgt messinghylser til Odd Bjorheim for 7350
kr den 26 august, penger mottatt

2.94

10.09.2019

Frode og Hagbø setter opp terminliste for 2020

2.95

10.09.2019

Førstehjelps kurs til skytebaneledere med mer, spør
RødeKors? Trond sjekker

2.96

10.09.2019

Varslingsmatrise må lages, nødetat + daghavende

2.97

10.09.2019

Vi må få til at søk på internett fører til at NOPVatne kommer opp

Møtedatoer

Type møte

13/12-18

Styremøte

Klokke

18:00 Svartemyr

Sted

5/2-19

Styremøte

18:00 Svartemyr

19/02-19

Årsmøte

18:00 Svartemyr

9/4-19

Styremøte

18:00 Svartemyr

14/5-19

vaktmøte

18:00 Svartemyr

3/9-19

Admin møte

18:00 Svartemyr

10/9-19

Styremøte

18:00 Svartemyr

15/10-19

Vaktmøte

18:00 Svartemyr

3/12-19

Styremøte

18:00 Svartemyr

