Referat fra styremøte.
Dato: 7. april 2021
Til stede: Vidar Skai (leder), Heikki André Toivonen (nestleder), Tor Orsteen (sekr),
Håkon Helgerud (kass), Mikkel Bast (baneansv), Johnny Amir Ahmad (felt), Per Hagen (rifle), Petter
Berg (matr.forv.).
Torgrim Rønning (luft) deltok i behandling av sakene f.o.m. sak 5.
Disse vararepresentantene møtte: Wenche Solbakken, Kato Tuveng, Even Ruud
Forfall: Erik Sveum (baneoppm)
Neste styremøte: onsdag 19. mai kl 18.30.
Saker som ønskes satt opp på dagsorden for neste møte, sendes sekretær seinest 1 uke før møtet.

Oppfølging før neste styremøte:
Sak

Ansvarlig

Purre nok en gang på tegninger og anbud, tak over 50 meter

Vidar

Forslag til regler for personvern

Torgrim / Even

Sende datoer til årshjul til sekretær

Alle

Redigere årshjul etter innspill fra styremedlemmene

Tor

Påmelding til styrekurs for alle som har anledning.

Alle

Terminliste for cup og klubbmesterskap. Heikki koordinerer.

Oppmennene

Kontakt med Dag Kristiansen og Tor Kristiansen samt Svevik sportsskyttere

Vidar

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: Oppfølging av saker fra forrige møte.
 Dokumentasjon, datasystemer og personvern (Tor og Torgrim)
Torgrim og Even jobber videre med saken.
 Tegninger og anbud, tak over 50 meter (Vidar)
Kontaktet Hans Olav i «Bulder». Tegneren er stadig ikke tilgjengelig. Vidar har presisert at
dette må på plass før 1. mai. Er lovet før det. Vidar purrer igjen.
 Terminliste, cup og klubbmesterskap (oppmennene)
Erik setter opp banestevner så fort som mulig. Johnny kontakter kretsleder og setter opp lista
etter dette.

2: Grundig gjennomgang av styreinstruksen.
Vedtak:
Det er ikke behov for endringer i styreinstruksen. Følgende oppgavefordeling er avtalt for denne
styreperioden.
 Nestleder delegerer ansvar for nybegynneropplæring til baneansvarlig.
 Even tar på seg å være assisterende banemester på Løkka. Heikki kan også assistere ved behov.
 Even avtaler med Torgrim ang. hjelp til det tekniske i Drammenshallen
 Wenche kan gå inn som hjelper på banestevner / være standplassleder.
 Wenche koordinerer alt med premier, medaljer og pokaler og sørger for at dette er klart til
årsmøtet. Oppmennene sørger for lister.
3: Dokumentasjon av at regler for personvern følges
Sekretær og luftoppmannen har arbeidet med saken.
Vedtak:
Torgrim og Even utarbeider et forslag som drøftes med Tor og Vidar før neste styremøte. Det ferdige
forslaget legges fram for vedtak i neste styremøte.
4: Gjenåpning av banen og gjennomføring av stevner
Leder har stadig fullmakt til å åpne og stenge banen når det skjer endringer i smittevernreglene.
Sekretæren har kontakta NSF for hjelp til å tolke reglene. Konklusjonen er at så lenge Drammen
kommune har det høyeste nivå på smittevern, skal banen være stengt også for egentrening. Ved et
lavere nivå på smittevernet kan det bli nødvendig å be om hjelp både fra kommunelegen og forbundet
for å fortolke reglene om «organisert idrett».
Ut fra opplysninger som er framkommet på regjeringens pressekonferanse i dag, virker det som det vil
ta noe tid før det igjen blir åpna for stevner.
Styret mener det er viktig med så høy grad av forutsigbarhet som mulig og at all informasjon om
avlysning og oppstart av arrangementer skal være tilgjengelig for alle medlemmer.
Vedtak:
 Alle styremedlemmer følger nøye med på hva endringer i koronaforskrifter har å si for klubbens
virksomhet og varsler leder om forhold som har betydning.
 Når leder har tatt en beslutning om stenging / åpning, informeres styret.
 Gjelder det beslutning om å stenge aktiviteter, vil det måtte skje omgående og webansvarlig
legger ut informasjon om dette så fort som mulig.
 Må et stevne, der det allerede er påmeldt deltakere, avlyses, skal oppmannen sende melding til
hver enkelt deltaker.
 Bestemmer lederen at det skal åpnes for bestemte aktiviteter, fastsetter han en dato for åpningen
og webansvarlig legger ut informasjon på hjemmesidene.
 Dersom det 5 dager før et stevne skal arrangeres ikke er lov å holde stevner, avlyses stevnet.
Oppmennene har fullmakt til å avlyse stevner lengre fram i tid hvis de finner det hensiktsmessig.
Beslutning om å avlyse stevner står sjøl om det, etter at beslutning er tatt, blir endringer i
forskrifter som gjør at stevnet likevel kunne vært arrangert.
 Nye stevner skal approberes minimum 14 dager før stevnet og informasjon legges ut straks.

5: Organisering av styrearbeidet.
Høsten 2020 ga valgkomiteen tilbakemelding på at det var vanskelig å finne kandidater til styreverv.
De som ikke ønska å ta på seg verv, pekte på stor arbeidsbelastning som årsak. Det er et faktum at det
medfører en del arbeid å sitte i styret for ASK. Sekretæren jobba med et forslag til organisering med
følgende målsettinger:
 Fordele belastningen på alle styremedlemmer – også varamedlemmer
 Utnytte den enkeltes kompetanse / jobbe med det man synes er gøy
 Myndiggjorte styremedlemmer / mindre behov for møter
Vedtak
Sekretærens forslag prøves ut fram til september. Evalueres av styret da.
6: Årshjul
Styret har tidligere vedtatt at det skal lages et årshjul / huskeliste for styret der alle gjøremål som
gjentar seg hvert år skulle inn.
Vedtak:
Alle styremedlemmer sender oversikt over de aktivitetene innen sitt område som skal inn i årshjulet til
sekretæren før neste styremøte. Sekretæren lager utkast til årshjul. Saken ferdigstilles på neste møte.
7: Er all nødvendig dokumentasjon nå på plass?
Det er styrets oppgave å sikre at klubben har nødvendige styringsdokumenter og at disse er oppdatert.
Vedtak:
Klubben har følgende styringsdokumenter:
 Klubbens lover
 Styreinstruks
 Ordens- og sikkerhetsregler for skytebanene
 HMS-plan
 Regler for personvern og bruk av datasystemer
 Regler for klubbmesterskap, pokalskyting og cup
 Regler for å få tilgang til klubbens baner
 Årshjul
Styret registrer at ikke all dokumentasjon er på plass og vil arbeide videre med regler for personvern
og årshjulet med sikte på vedtak i neste styremøte. Når dette er fullført vil klubbens styringsdokumenter
være oppdatert.
8: Eventuelt
a) Premiering av cup.
Regler for cup sier: «Startkontingent og premiering er symbolsk og fastsettes av styret for hver
sesong».
Vedtak:
For sesongen 2021 kreves det ikke inn ekstra startkontingent for cupstevner som er lagt inn i åpne
stevner. For egne cupstevner tar oppmennene inn startkontingent som for klubbstevner.
1/3 av de som har 5 tellende stevner eller mer premieres i cupen. De tre beste tildeles pokaler i 3 ulike
størrelser. De øvrige premierte får lik premie med plassering inngravert. I nybegynnercup får alle som
har deltatt og ikke blitt premiert, en deltakerpremie uten plassering inngravert.

b) Utsettelse av neste styremøte
Vedtak:
Neste styremøte blir 19. mai kl. 18.30.
c) Styremedlemmers rett til å gjøre innkjøp på klubbens regning
Vedtak:
Alle styremedlemmer kan gjøre innkjøp av forbruksmateriell og nødvendig utstyr uten at dette
behandles i styret.
Alle innkjøp over 10.000 kr skal godkjennes på forhånd av leder og kasserer dersom det ikke er nevnt i
budsjett eller styrevedtak.
d) Kurs i styrearbeid
Viken idrettskrets holder kurs i styrearbeid, 3 timer på Teams. Kurset arrangeres torsdag 6. mai.
Påmelding på min idrett.
Vedtak:
Alle styremedlemmer som har anledning oppfordres til å delta.
e) Område til feltbane
Dag Kristiansen og Tor Kristiansen jobber med å finne et område for Svelvik sportsskyttere i tilfelle
Juvebanen blir nedlagt.
Vedtak:
Styret ber Dag og Tor om å varsle styret i ASK hvis det dukker opp et område som er egna til
feltskyting. Leder kontakter de to. Leder snakker også med leder i Svelvik sportsskyttere og drøfter et
mulig samarbeide om feltbane.

