Referat fra styremøte.
Dato: 17. mars 2021
Til stede: Vidar Skai (leder), Heikki André Toivonen (nestleder), Tor Orsteen (sekr),
Håkon Helgerud (kass), Mikkel Bast (baneansv), Erik Sveum (baneoppm), Johnny Amir Ahmad (felt),
Per Hagen (rifle), Torgrim Rønning (luft), Petter Berg (matr.forv.).
Disse vararepresentantene møtte: Wenche Solbakken , Kato Tuveng, Even Ruud
Forfall:
Ikke møtt:
Neste styremøte: onsdag 7. april kl. 18.30 på Teams.
Saker som ønskes satt opp på dagsorden for neste møte, sendes sekretær seinest 1 uke før møtet.

Oppfølging før neste styremøte:
Sak

Ansvarlig

Dokumentere datasystemer

Sekr, /
luftoppmann

Purre på anbud og tegning, tak over 50 meter

Leder

Utarbeide terminliste for cup og klubbmesterskap

Oppmennene

Referatsaker ikke behandla fordi det for tiden ikke er aktivitet i klubben grunnet korona.
Saker der det er fattet vedtak i møtet (formell styreprotokoll).
1: Gjennomgang av styreinstruksen.
Styreinstruksen ble gjennomgått.
Vedtak: Styreinstruksen tatt til etterretning
2: Sikre at postbokser, nøkler, passord osv er levert til nye styremedlemmer.
Styret registrerte at all overlevering har skjedd.
Vedtak: Saken tatt til orientering.
3: Kanaler for kommunikasjon.
Det er viktig at all kommunikasjon mellom styret og medlemmene skjer i åpne kanaler og at alle
medlemmer har tilgang til den samme informasjon. Ingen medlemmer – heller ikke styremedlemmer –
skal bruke klubbens logo eller navn på private nettsteder. Man kan sjølsagt omtale ting som skjer i
klubben, men det skal gå tydelig fram at dette ikke er informasjon fra klubben.

Vedtak:
Aron skytterklubb, Drammen har 4 kanaler for kommunikasjon med medlemmene:
 Klubbens hjemmesider
 Rubic
 Spond (nybegynnere og styremøter)
 Arons offisielle e-postadresser
All informasjon og kommunikasjon fra styret og styremedlemmene skal skje via disse kanalene.
Ingen medlemmer – heller ikke styremedlemmer – skal bruke klubbens logo eller navn på private
nettsteder.
Styret bruker klubbens Facebookgruppe. I denne gruppa kan medlemmer legge ut spørmål om å få
skyss til stevner, oppfordre andre til å komme på trening osv. Alt som legges ut skal være nøytral
informasjon og handle om aktiviteter som klubben arrangerer eller deltar i. Gruppa er åpen for alle
medlemmer i ASK. Leder, nestleder, web-ansvarlig og sekretær er moderatorer og sletter upassende
innlegg.
4: Offentlighet rundt styrets vedtak.
Aron skytterklubb ønsker å være en organisasjon der det er åpenhet om alt som skjer på alle nivåer. Det
er viktig at medlemmene er kjent med hva styret arbeider med og kan komme med innspill til saker.
Vedtak





Sekretær og leder samarbeider om å lage og sende ut saksliste til styremøter.
Styremedlemmer bes (som nå) om å melde inn styresaker 1 uke før møtet.
Sakslista legges ut på hjemmesidene straks den er klar
Under hver sak diskuteres bare det saken handler om, andre forhold skal tas opp under
«eventuelt».
 Protokoll fra styremøtene sendes styremedlemmene seinest dagen etter styremøtet.
 Styremedlemmene har frist på 24 timer til å melde om feil / uklarheter i protokollen.
 Etter dette legges protokollen ut på hjemmesidene.
 Sekretæren, i samarbeid med web-ansvarlig, sørger for at vedtak som medlemmene må gjøres
spesielt oppmerksom på, legges ut som egen nyhetssak på hjemmesidene.
Styret oppfordrer medlemmene til å benytte styret@aronsk.no hvis de har innspill til styresaker.
5: Innkalling til styremøter.
Vedtak: Styremøter kalles inn på Spond
6: Pandemi – stenging av banene.
Alt tyder på at ei ny smittebølge er under oppseiling. Formannskapet vedtar nye kommunale forskrifter
fortløpende, og det er tungvint å kalle inn til styremøter hver gang det skjer ei endring. Gjeldende
forskrifter åpner hverken for egentrening eller organiserte treninger.
Vedtak:
Banen stenges for all bruk med øyeblikkelig virkning.
Banen på Aronsløkka skal holdes åpen så langt forskrifter og råd fra myndighetene gjør det mulig.
Leder gis fullmakt til å stenge banen både for organiserte aktiviteter og for egentrening i den grad
dette er nødvendig når det vedtas skjerpede regler for smittevern. Leder har også fullmakt til å åpne for
aktivitet igjen i de tilfeller der regler oppheves eller endres. For banen i Drammenshallen er det
Drammen kommune som avgjør når det kan holdes åpent.
Medlemmene informeres på klubbens hjemmesider. Det sendes særskilt melding til nybegynnere om at
kurs og trening er utsatt på ubestemt tid.

7: Tilgang til registre, datasystemer osv.
Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018.
Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Etter dette er det veldig
tydelig at:
 Klubben skal bare samle inn opplysninger man har bruk for.
 Det er ikke tillatt å la personopplysninger som e-post og telefonnummer ligge åpent uten
samtykke fra den det gjelder.
 Den som skal ha tilgang til opplysningene må ha et «tjenestelig behov».
 Klubbens styre skal fastsette regler for bruk av personopplysninger og bestemme hvem som har
et behov for tilgang. Det holder ikke med «nice to know». her gjelder «need to know».
De gamle bestemmelsene i styreinstruksen har ikke tatt hensyn til GDPR og må endres.
Vedtak:
Styreinstruksen endres slik at det skal stå «Styret fastsetter hvem som skal ha tilgang til datasystemer
og registre. Styret gjennomgår dette etter hvert valg og når det innføres nye systemer». Styret vedtok
vedlagte oppsett. Styret utarbeider nærmere dokumentasjon.
8: Rutiner for korrektur og kvalitetssikring av alt som skal på hjemmesidene.
Regler for hjemmesidene finnes i styreinstruksen side 7. Disse står seg godt, men det har til tider
forekommet reine skrivefeil på hjemmesidene. Det sier seg sjøl at dette alltid vil kunne skje så lenge
det er mennesker som skriver. For å minimere sjansene for dette bør man legge inn noen rutiner.
Vedtak:
 Alt som skal på hjemmesidene formidles til web-ansvarlig via sekretæren.
 Sekretæren tar første korrekturlesing.
 Deretter legges saken ut av web-ansvarlig som tar korrektur nr. 2.
 Sekretær og leder vil normalt lese sakene og har begge tilgang til å redigere web. Skulle det
stadig ha sneket seg inn en feil, rettes disse opp uten videre.
9: Tak over 50-meter.
Status på saken. Anbud og tegninger må purres og helst være klare til rett etter påske. Det må søkes
støtte til anlegget og Byggesak i Drammen kommune skal vurdere om det er et søknadspliktig tiltak
som må nabovarsles før vi setter i gang.
Vedtak: Leder purrer på tegninger og anbud. Sekretær ivaretar kontakt med kommunen om byggesak
når tegningene er klare.
10: Organisering av styrearbeid og oppgavefordeling.
En foreløpig drøfting. Alle må få tenke seg om, så vedtak gjøres i neste møte.
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.
11: Fastsette neste styremøte og plan for møter fram til sommeren.
Mandager og onsdager er mest aktuelle grunnet nybegynnertrening.
Vedtak: Styret fastsatte følgende møteplan for første halvår 2021:
7. april – 5. mai – 16. juni. Styremøtene begynner kl. 18.30.
Første styremøte etter ferien blir 1. september og møteplan for høsten fastsettes da.
Møtene må være på Teams inntil det blir forsvarlig å samles i klubbhuset.
Leder innkaller til ekstraordinære styremøter ved behov.

12: Eventuelt
Det er innført svært strenge koronatiltak i Drammen og dette vil påvirke klubbens virksomhet.
Vedtak
 Cup og klubbmesterskap på bane utsettes til etter sommerferien.
 På felt begynner man med cup og klubbmesterskap i juni
 Terminliste for cup og klubbmesterskap legges ut i løpet av neste uke.
 Alle arrangementer terminfestes med forbehold om endring grunnet korona.
 Pokalskytinger gjennomføres i 2021. Styret oppfordrer medlemmene til å holde seg borte fra
aktiviteter utenfor kommunen når tilsvarende aktiviteter ikke er lov i Drammen. Det vil derfor
ikke bli registrert tellende resultater for pokalskytinger i perioder hvor det er forbud mot å
arrangere stevner i Drammen kommune.
 Det planlegges for å gjennomføre feltstevner som avtalt med Hokksund pistolklubb. Dersom det
skulle oppstå en situasjon der det er forbudt å arrangere stevner i Drammen, mens dette er lov i
Øvre Eiker, kan ikke medlemmer i ASK delta som funksjonærer. HPK informeres om dette.
 Banestevnet 14. april avlyses.
 Styret vil fortløpende vurdere hvilke arrangementer som kan gjennomføres og hvilke som må
avlyses.

