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Referat Styremøtet 

 
Styremøte Evje Pistolklubb 12. mars 2019 kl. 18.00. 
 
 

Fremmøtte: Styret 2019. 

Raymond Auestad, Ola Bjorland, Tor Andre Opås, Tore Njå, Olaf Åvitsland og Hugo Kjetså. 
Roar J. Lislevand var fraværende. 

 
 
 

Agenda er tiltak for å få pistolbane Y2, Evjemoen godkjent for sivilt bruk. Dette etter at politiet stengte 
banen for sivil bruk tidligere, etter anmodning fra Forsvaret. 
 
 

1. Pistolbanen – bruksforbud. 
Formann Raymond informerte rundt de siste hendelser rundt henvendelser til politiet for å få re- 
godkjent pistolbanen til sivilt bruk. 
Klubben har også fått tilbud om masse til å høyderegulere sandvoll som kulefangere. Nåværende 
sandvoll er definert som for lav etter instruks og krav til baneforhold.  
Pristilbud er gitt, men entreprenør utsetter fjerning av masse grunnet vær/ snøforhold, som gir 
klubben noe mer tid til å undersøke forholdene rundt instrukser. 
Styret i Evje pk har stilt spørsmål til politiet om instruksens krav til baneforhold; Høyde på voll. 
I politiet ber de om tid til å undersøke, og diskutere med innleid konsulent om forholdene. 
Vi avventer svar fra politiet/ konsulentfirma. 

 
 

2. Eventuelt. 
a. Ny kontrakt. Det ble stilt spørsmål rundt tidligere søknad om fornyet kontrakt med 

Forsvarsbygg. Rett person å forholde seg til er Lien, Forsvaret, adresse Bergen. Har han 
mottatt søknaden? 
Ny fokus på dette når Y2 banen er re-godkjent!  
 

b. Vedlikehold. Tor Andre påtok seg ansvar for å utarbeide en gjøremålsliste for klubbhus 
og baner. Klubben har søkt EH-sparebank om midler til vedlikehold. 

 
c. Eiendelsliste. Årsrapporten henviser til denne. Lista må finnes/ opprettes og oppdateres. 

 
d. Det ble stilt spørsmål rundt krav til luftforhold under trening/ konkurranser. Krav til 

ventilasjon skal være 2500 l luft i timen pr. aktivt kruttvåpen. Ulike ideer ble debattert. 
 

e. Misnøye med gardiner på vegg uten vinduer! 
 

 
Tore Njå/ sekretær       Raymond Auestad/ leder 

 Referent 


