
Styret ønsker å komme med følgende uttalelse i forbindelse med spørreundersøkelsen: 

 

Styret er ganske fornøyde med at det kom inn 37 svar og vil takke alle som tok seg tid til å svare. Vi er 
også fornøyd med at over 85% synes styret gjør en tilfredsstillende jobb. Vi hadde selvsagt håpet på 
100%, men foreløpig klarer vi ikke å blidgjøre alle. Det lover vi å prøve og gjøre noe med! 

Vi er også fornøyde med at flesteparten (35%) svarte 10 på trivsel i klubben (92% svarte fra 5 og opp 
til 10). Og vi er fornøyde med at innstillingene til dugnader er såpass positive. Hovedårsaken til at de 
fleste ikke kan delta på dugnader er at tidspunktet ikke alltid passer og dette var vel som forventet. 
At nesten halvparten av de spurte ikke har - eller kun en sjelden gang har deltatt på stevner utenfor 
Greipstad Pistolklubb, var kanskje ikke forventet, men noe vi ønsker å gjøre noe med. 

De fleste tilbakemeldingene taler for seg selv og er gjengitt i dokumentet.  

Som en generell kommentar ønsker styret først og fremst å minne medlemmer på at styre gjør så 
godt de kan og prøver etter beste evne å etterkomme alles ønsker innenfor fornuften. Det er et 
inderlig ønske om å få klubben opp og frem, øke aktivitet og tilrettelegge for medlemmers trivsel og 
utvikling. Styremedlemmene er også bare mennesker med egne familier, gjerne egne fulltidsjobber, 
andre hobbyer og har et helt liv utenom Greipstad Pistolklubb. Allikevel vier styremedlemmene tid 
borte fra dette når de frivillig ønsker å gjøre en jobb for klubben - en jobb som ikke alltid er synlig. 

Angående synlig og ikke synlig jobb, så ser vi et behov for å bedre informasjonsflyten ut til 
medlemmer. Styret tar selvkritikk for at vi ikke har vært flinke nok til å informere om det arbeidet 
klubben gjør som ikke alltid er så synlig. Viktig informasjon mener vi allikevel vi har klart å formidle ut 
både på hjemmeside og Facebook. På den annen side så må vi kunne forvente at medlemmer også 
oppsøker informasjon på eget initiativ og om det er noe de ikke finner svar på så må det sendes en e-
post til styret. En gjenganger blant tilbakemeldingene var at medlemmene ønsker mer informasjon 
fra styret – hva som skjer i klubben og hva styret jobber med. Vi starter derfor et månedsbrev – 
nyhetsbrev – 1 gang i måneden hvor vi skal prøve å formidle etter beste evne. 

Vi ser med skuffelse at over 67% svarte fra 0 til 5 på interessen for å hjelpe til med å arrangere 
stevner. Styret mener at noe av de grunnleggende problemene rundt det å få arrangert noe er at for 
mye arbeid faller på for få personer de siste årene. Det er en hard, men minkende kjerne som møter 
opp gjentatte ganger, mens en stor del av medlemsmassen ikke gjør det. Greipstad Pistolklubb skal 
riktignok ha et tilbud for alle, også de som KUN har anledning til å skyte. Det er ingen plikt å delta på 
arrangement-siden av klubbens aktiviteter. MEN det sier seg selv at klubbens aktivitetsnivå blir styrt 
ut fra antall medlemmer som ønsker å gjøre en innsats. Og det tar tid og krever energi å arrangere 
noe! Det vet alle som har påtatt seg et slikt ansvar. De som ikke har påtatt seg et slikt ansvar forstår 
ikke hvor mye arbeid det er. 

Styret vil aldri motarbeide gode forslag til aktivitet og styret ønsker å legge til rette for dette, men 
medlemmer kan ikke automatisk regne med at det er styret som skal gjøre jobben med alle 
innkomne forslag. Noen må ta ansvar for gjennomføring av et forslag. Styret vil aldri motsette seg å 
starte f.eks merkeskyting i NAIS, men noen må ta ansvar for å gjennomføre det. Ønsker noen en fast 
trening midt på dagen så er det bare å sette i gang, men noen må ta ansvar for disse treningene. Vi 
kan gjerne ha klubbstevner på Stemtjønn men noen må ta ansvar for å arrangere de. Det blir ikke 
gjort av seg selv. Stevnekomiteen foreslår de stevnene som står på terminlista – men så tar også 
stevnekomiteen ansvar for å gjennomfør disse.  



På bakgrunn av innkomne forslag i spørreundersøkelsen har styret altså besluttet å innføre et 
‘Månedsbrev’, kall det gjerne et månedlig informasjonsbrev fra styret til alle medlemmer. Brevet blir 
lagt ut på hjemmesiden og blir lagt til i fanen som heter ‘Medlems-info’ samt delt på Facebook. Dette 
brevet kommer ut første gang i november 2021 og skal inneholde: 

 Generell info 
 Styrets arbeid og saker 
 Klubbens aktivitet og arrangementer 
 Info fra undergruppene 
 Gjengivelse av innkomne forslag fra medlemmer og styrets innstilling til disse 

Vi har tidligere oppfordret medlemmer til å legge ut på Facebook dersom noen skal dra på stevner i 
nærheten eller om noen drar på Stemtjønn eller i Nodelandshallen utenom ordinære treninger slik at 
flere uten nøkkel kan være med om de har anledning. Vi ser gjentatte ganger at noen har vært i 
Nodelandshallen alene eller i en liten gruppe uten å gi beskjed at flere kan komme. 

At vi ikke annonserer bedre på Facebook når vi har stevner i Nodelandshallen har faktisk en årsak. Og 
det er kapasitet. Vi har bare 6 baner. Og til et standard-stevne f. eks blir de 6 banene fort tatt og alle 
andre må vente kanskje 1 time. La oss si det kommer 13 eller flere skyttere. Da må de 6 første skyte 
og skytter nummer 7 eller flere må vente i ca 1 time. Ved over 12 deltagere så må noen vente kanskje 
2 timer eller mer før de får skutt, om de gidder å vente. Skulle vi fått 19 deltagere så må noen vente i 
over 3 timer osv… Men vi skal bli bedre på annonsering som gjelder eventuelle stevner på Stemtjønn, 
eventuelt se på muligheten for forhåndspåmelding. 

Vi oppfordrer medlemmer til å dele ønsker og behov med styret. Send e-post til styret så vil sakene 
bli behandlet. Har dere forslag til endringer og har dere ønsker om nye arrangementer eller 
aktiviteter – bl. a som foreslått av dere i spørreundersøkelsen – så del de med styret. Vi mener at 
saker som ofte dukker opp på årsmøtene er saker som styret kan behandle fortløpende gjennom året 
Hvorfor vente helt til årsmøte med å foreslå merkeskyting eller flere treningstider?? Det går 
selvfølgelig fint an å diskutere slike saker også på et årsmøte, men hvorfor vente så lenge? Styret er 
mer enn villig til å ha oftere styremøter, men da må vi også ha saker å diskutere. Sender dere inn 
forslag så må dere riktignok være forberedt på om dere er villige til å ta ansvar for arrangementet 
dersom styret ikke har kapasitet. Kan dere ikke påta dere dette ansvaret så kan styret formidle dette 
ut til medlemmene om noen andre er villige. Er det ingen som har kapasitet til å påta seg ansvaret så 
sier det seg selv at forslaget er nedstemt. 

Vi ser ut fra spørreundersøkelsen at flere medlemmer også innehar kvalifikasjoner og egenskaper 
som dere ønsker å bidra med. Undersøkelsen er jo anonym så vi vet ikke hvem som har svart hva. Så 
har du et ønske om å bidra med det du kan, så er vi avhengig av at du også sender en e-post til styret 
og forteller om dette. 

Vi arbeider med å få lagt ut referat fra styremøter og årsmøter på hjemmesiden. 

Avslutningsvis ønsker styret å takke for innsatsen rundt spørreundersøkelsen og at dere tok dere tid 
til å svare. Vi ønsker å se fremover og arbeide for medlemmene og håper at medlemmene tar 
kontakt om dere har ønsker og/eller forslag. Det gjelder også om dere har spørsmål eller 
kommentarer til spørreundersøkelsen. Styret planlegger møte i november for å diskutere veien 
videre etter spørreundersøkelsen.  
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