
REFERAT FRA MØTE 27.10 SKYTEBANEN STUENESHALLEN

Til stede:

Jørn Arne Pettersen - NROF
Trond Vik – DSSA
Stein Wesstøl – DSSA
Odd Hesthag – Bedriftsskyting
Erik Øiestad – APK
Knut Sissener – APK
Morten Krystad – APK
Anders Haslestad – Ugland
Marit Vigeland – Arendal kommune

Ønske fra de fremmøte til neste møte: Det blir med en fra drift.

Neste møte blir i mai i forbindelse med fordeling av tid. Marit innkaller

Dette svarer Sven på spørsmålet om pulter og armatur

Pultene
Avtalen er at de skal fjernes av oss (de merker det de ikke vil ha )

Armatur
Belysningen må vi se på til nyåret(nytt budsjett) og løsningen vil bli at vi da tar ”gruppeskift” på 
lysrørene og da til en hvitere farge som avtalt med klubbene , samt at vi rengjør armaturene.

Lokalene er pusset opp på dugnad og fremstår nå som lyse og trivelige. Spørsmålet ble, hvordan 
holder vi hallen pen i fremtiden.

Tømming av kulefanger – Trond er på saken.

Hoppegropa

Dersom det ikke er mulig å støpe den igjen, er det et stort ønske om at den kan dekkes over med noe
mer varig enn i dag, f.eks plater.

Avtrekket

Avtrekket på gulvet kunne det vært to stykk av. Brukerne sjekker med Eiendomsforetaket om de 
kunne dekke materialer dersom skytterne bygger den.

Når det gjelder hele avtrekkssystemet så svarer Sven det samme som ble nevnt på møte, at hallen 
skal renoveres med tanke på avtrekk. Da ønsker de også å se på skytebanen.

Dette må følges opp.



Rengjøring

Ugland anbefaler Jif-mopper. Enighet om at alle mopper etter endt trening. Marit har forespurt 
foretaket v/Siv Eskedal om mulighet til å dekke noen mopper og «filler». Skulle undersøke, venter på 
svar..

Gulvvasker – Marit har sjekket med foretaket v/Siv Eskedal om muligheten for å skaffe en gulvvasker 
med ledning. Skulle undersøke, venter på svar.

Søppel

Ny rutiner – søppelet må nå kastes ned ved skolen i «hull i bakken». Ta ansvar og kast når sekken er 
full.

Vask av skap etc.

Hvert lag tar ansvar for en mnd hver. Det vaskes første uka i måneden. Det som skal vaskes er over 
dører, oppå skap etc.

Bedriftsskytterne – 1 uke i desember
DSSA – 1 uke i januar
NROF – 1 uke i februar
APK – 1 uke i mars
Ugland – 1 uke i april


