Referat fra styremøte.
Dato: 16. juni 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.
Forfall:
Ikke møtt: Neste styremøte: onsdag 1. september
Saker som ønskes satt opp på dagsorden for neste møte, sendes sekretær seinest 1 uke før møtet.

Oppfølging før neste styremøte:
Sak

Ansvarlig

Sende forslag til personvernerklæring til styret

Torgrim

Sende terminliste for klubbmesterskap og cup til webansvarlig

Erik

Kontakte Dag og Tor ang. feltbane

Vidar

Fordele nøkkelkort til Drammenshallen

Vidar

Plan for nybegynnerkurs på rifle

Per

Oppdatere klubbens lover

Tor

Henvendelse til kretsen ang. KM

Tor

Saker der det er fattet vedtak i møtet (formell styreprotokoll).
1: Oppfølging
Torgrim har utkast til personvernerklæring .Sender det til styret seinere.
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte
Terminliste for cup og klubbmesterskap.
Vedtak: Baneoppmann sender terminliste til webansvarlig omgående. Felt må avvente til kretsen har
terminfesta KM og DM.
Ingen tilbakemelding fra Dag Kristiansen og Tor Kristiansen om framdrift ang. å finne område til
feltbane.
Vedtak: Vidar sjekker hvor saken står.

2: Kommunikasjonskanaler
Styret bestemte i møte 17.03.21:
Aron skytterklubb, Drammen har 4 kanaler for kommunikasjon med medlemmene:
 Klubbens hjemmesider
 Rubic
 Spond (nybegynnere og styremøter)
 Arons offisielle e-postadresser
Likevel får styremedlemmer spørsmål om forhold som har blitt kommunisert i andre kanaler.
Vedtak:
Styremedlemmer i Aron skytterklubb, Drammen skal vise tilbakeholdenhet med å ytre seg om forhold
som angår klubben i sosiale medier og i det offentlige rom. Deltar man i grupper på sosiale medier og
får spørmål om ting som angår klubben, bør man svare med å henvise til informasjon på klubbens
hjemmesider.
3: Nybegynneropplæring, luftskyting og aldersgrenser
Klubben har et svært godt organisert og veldrevet system for å rekruttere og lære opp nye
pistolskyttere. Det er ikke samme trykk på å rekruttere rifleskyttere. Nybegynneropplæring har vært
diskutert flere ganger, og det er nå et behov for å oppsummere og nedfelle det som er sagt i et tydelig
styrevedtak. En generell plan for å rekruttere og beholde skyttere bør også bli en del av klubbens
styringsdokumenter.
Vedtak:
1: Alle som skal bli medlem av Aron skytterklubb, Drammen skal ha gjennomgått sikkerhetskurs og ha
fullført nybegynneropplæring.
2: Nybegynneropplæringa skal inneholde minimum 9 treninger med kruttvåpen og 1 trening med
luftvåpen under instruksjon.
3: De øvrige treningene kan gjennomføres med kruttvåpen eller luftvåpen etter skytterens valg.
4: Nedre aldersgrense for å delta i opplæring er det året man fyller 13 år. Dispensasjon kan gis av
styret dersom den mindreårige er under oppsyn av voksenperson som sjøl er medlem av klubben og
innehar eget våpen.
5: Mindreårige skal følges av voksen omsorgsperson ved all opplæring med kruttvåpen.
6: Rifleoppmannen utarbeider, i samarbeid med nybegynneransvarlig ,plan for nybegynnerkurs i rifle
og skaffer instruktører.
7: Styret vedtar i løpet av 2021 en helhetlig plan for å rekruttere og beholde aktive skyttere.
4: Gjenåpning av banen i Drammenshallen
Drammenshallen er p.t. vaksinestasjon for Drammen kommune. Kommunen har gitt klinkende klar
beskjed til leder om at luftbanen er stengt – også for egentrening – inntil videre. Denne beskjeden har
ikke nådd alle ansatte i hallen, og noen skyttere har fått beskjed om at det er OK å låse seg inn og trene.
Det er det ikke. Leder har kontaktet hallbestyrer som gir alle ansatte i hallen beskjed om hvilke regler
som gjelder. Vi ønsker ingen konflikt med eieren av hallen, og det er derfor viktig at ingen oppsøker
hallen for å skyte før beskjed om at hallen er åpen blir gitt på klubbens hjemmeside.
Vedtak:
Drammen kommune har bestemt at skytebanen i Drammenshallen er stengt inntil videre. Det
informeres om dette på klubbens hjemmesider og ingen skal oppsøke hallen for å skyte før ny beskjed
kommer på hjemmesidene. Kort til hoveddøra til Drammenshallen skal bero hos leder, luftoppmann og
rifleoppmann. Leder sørger for at de riktige personene får kortene.

5: Årshjul
Sekretæren har utarbeidet forslag til årshjul med bakgrunn i vedtak på forrige styremøte og innspill fra
styremedlemmene. Forslaget vedlagt.
Vedtak:
Styret vedtok vedlagt årshjul som en del av klubbens styringsdokumenter.
6: Mindre endringer i klubbens lover for å bringe dem i samsvar med NIFs lovnorm.
NIF har vedtatt noen mindre endringer i lovnormen for idrettslag. Det har tidligere vært slik at lovene
til den enkelte klubb må bestemmes av årsmøtet. Samtidig kan ikke årsmøtet vedta lover som bryter
med NIFs norm. Det er derfor delegert til styret i det enkelte idrettslag å «vedta» endringene i klubbens
lover denne gang.
Vedtak:
Styret vedtok å endre klubbens lover så de blir i samsvar med NIFs lovnorm. Sekretæren gis fullmakt til
å oppdatere klubbens lover. Oppdaterte lover legges ut på klubbens hjemmeside sammen med
oppdatert organisasjonsplan.
7: Ferdigstilling av tak over 50 meter.
Reisverket til taket er montert og takplatene festes fredag 18. juni. Det gjenstår imidlertid noen arbeider
med elektronikken til skivene og et system for å legge ned skivene. Det er lite hensiktsmessig at et
samla styre diskuterer disse detaljene.
Vedtak:
Styret gir baneansvarlig, baneoppmann og rifleoppmann fullmakt til å finne et hensiktsmessig system
for å bytte fra 50 meter til 25 meter. Banen skal til vanlig være satt opp med 15 skiver på 25 meter og 5
skiver til 50 meter. De gangene det er behov for 20 skiver på 25 meter eller 50 meter (stevner og kurs)
er det arrangøren av stevner / kurs som står ansvarlig for å rigge banen og sette tilbake til 15 + 5
skiver etter arrangementet. Faktura på ferdig tak 50 meter kom på 312.500 inkl. mva. (250.000 eks.
mva). Mottatt 150.000 i støtte fra Sparebank Øst til taket.
8: Eventuelt
Erik er opptatt på jobb på dato for de nærmeste stevnene. Må skaffes funksjonærer til 30.06 og 3.-4.07.
Vedtak:
Stevnene gjennomføres. Andre styremedlemmer hjelper til med arrangementet.
Det er misnøye med at det ble avholdt KM på et stevne der skyttere fra Drammen kommune ikke kunne
delta grunnet lokale smittevernregler.
Vedtak:
Sekretær sender henvendelse til kretsen om arrangement av KM når ikke alle klubber kan delta.
Det er varsla regler om oppsamling av bly på alle skytebaner.
Vedtak:
Det innhentes anbud på oppsamling av bly i forbindelse med ombygging av skivene.
Informasjon til styret:
Det planlegges et nytt bygg ved Aron skisenter. Vi er lovet tilgang til toaletter i bygget.
Det jobbes med ny Internettlinje til banen.

