
STYREMØTE NR 4 I AUST AGDER SKYTTERKRETS 

27. AUGUST 2019 SAM EYDE 

Tilstede:  Susann, Audun, Lars, Øystein, Olav , Hilde Mari 

 

Sak 1. Søknad fra Evje PK, ang luftvåpen. Søknaden er kommet inn, med tilbud fra Stenvåg. 

Søknaden behandles på neste ting.. styret stiller seg velvillig til søknaden. Kr 25000,- 

bevilges. Enstemmig . 

Sak 2.  Vandrepokalforslag fra Evje PK. Forslag godkjent med en prøvetid på 2 år. Pokalen må 

vinnes 3 ganger for å beholdes. Navnet bestemmes av kretstinget …forslag må innkomme 

innen kretsens siste styremøte før neste ting. 

Sak 3. nettverkssamling for kvinner i regi av NSF. Tak på 5 deltagere som kretsen betaler for. 

Reise på billigste måte og overnatting. Topp kostnad fra kretsen 4500,- pr pers. 

Sak 4. Susann skal på dialogmøte med IVRE. Status og utfordringer for konsernet.. De tjener 

penger og vi tjener penger. 

Sak 5. Idrettsleiren. Ønsker besøk av leder Karete Johansen på neste styremøte i kretsen.vi 

ønsker info om organisering av leir og skyting. Susann tar kontakt med forbundet ang støtte. 

Sak 6. Politiattest ang nye skyttere. Forfattet brev fra Lars innsendt forbundet 2 ganger.Lars 

har snakket med Groven. Ingen reaksjon er kommet fra forbundet, ingen svar er kommet i 

retur. Skal være trygt for alle å være medlem av pistolklubb. Pistol, Jeger etc… Lederne i 

klubbene på Agder inviteres til ett felles møte, evnt i Lillesand , nøytral grunn. Viser at vi tar 

ansvar.. Lars tar saken videre. BLSSL har møte med Justisministeren. Klubber i VA og Oslo 

støtter dette. 

Sak 7. Susann tar opp med NSF om prosedyre på innkallinger til møter i forbundets regi. 

Innkallinger både på krets og klubbnivå. 

Sak 8. Feltdommerkurs. Når. Januar eller februar. Hilde kontakter Andrew. Invitasjon sendes 

alle klubber så fort dato er bestemt. Gratis i Fjæreheia.  

 

NESTE STYREMØTE 15 OKTOBER KL 1800 

SAK: TERMINLISTA….. VI HAR DM 

 

SIGN 

 


