Referat fra styremøte i Oslo og Akershus skiskytterkrets

Dato
Sted
Tilstede
Forfall
Referent

25.april 2016, kl. 17.00
Silvers lokaler, Wergelandsveien 7
Jon, Bente, Torild, Ninni, Harald
Gunhild, Olaug
Jon

AGENDA:
15/16

Referat fra styremøtet 16.mars 2016 (alle)

16/16

Nytt fra ansvarsområdene (alle)

17/16

LM Øst rulleski

18/16

Kretsting 2016
Styrets årsberetning (Olaug)
Regnskap/revisjon (Bente/Jon)
Fastsettelse av kontingent (Jon)
Budsjett 2017 (Jon)
Valg (Jon)
Eventuelle innmeldte saker (Jon)

19/16

Saker til NSSFs Ting (frist til NSSF er 29.april)

20/16

Annet

REFERAT:

Saksnr
15/16

Sak
Referat fra
styremøte 18.mars
2016

Beslutning

Ansvarlig Frist

Kommentarer til flg. saker i referatet:
Sak 10/16:
Ninni har booket Team Cafe i Holmenkollen til
kretstinget.
Sak 14/16:
Rollebeskrivelse mangler fra Olaug.
Vedtak:
 Referat godkjent med kommentarene over.
Godkjent referat legges inn på Dropbox.com og på
kretsens websider.
Jon

16/16

Nytt fra
ansvarsområdene

Status fra Runde Rundt Bordet:
Ninni:
Ninni har planlagt T2-kurs over tre kvelder, samt
mental trening over to kvelder. Instruktør Hanne
Thoresen. Hanne Thoresen bor på Lillehammer, og
reisekostnader vil tilkomme.

Vedtak:
Ninni engasjerer Hanne Thoresen til T2-kurset, mens
mental trening tas senere. Reise godtgjøres med kr.
2,-/km.

Torild:
Jobber med å planlegge samling i mai/juni, samt en i
høst.
Vedtak:
Ingen vedtak.

Harald:
Oppstart av junior trening 14.mai 2016. Team på tre
trenere, der trener fra Bærum er trenerkoordinator.
Viktig at han holder god oversikt over påmeldinger og
deltakere på treningene. Treningstider er booket i
Holmenkollen og på Fossum. Det er også ønskelig å
legge noen treninger til Hvaltjern for å legge til rette for
utøvere fra Øst.
Testløp gjennomføres etter mal fra tidligere sesonger.
Hanserud holder i online-påmeldingen. Bidrag fra
foreldre er helt nødvendig.
Vedtak:
 Ninni kontakter Oddvar Hagen (Fet) vedr
treningstider på Hvaltjern. Kretsens bidrag til

trenerlønninger skal overføres som støtte til
klubbene, ikke som lønn til trener.
Ninni og Torild:
Utviklingsavtalen skal oppdateres og sendes til NSSF
på denne tiden for å utløse gjenstående
kretsutviklingsmidler.
Vedtak:
Ninni sjekker med NSSF vedr frister her.
17/16

LM Øst rulleski

Ninni (og ny
jr/sr)

Ninni/Torild

Ninni

Fet har sagt seg villige til å påta seg arrangementet,
og kretsstyret takker for det!
Fet finner selv frem til ønsket dato, og koordinerer med
Vegar Rolfsrud i NSSF mht terminlisten.

Torild

Vedtak:
Fet tildeles ØM rulleski 2016.

18/16

Kretsting 2016

Styret gjennomgikk årsberetningen, og gjorde noen
endringer i møtet. Årsberetningen ble signert.

Jon

Årsregnskapet har vært til revisjon. Revisjonsberetning
er ikke ferdig, men etter samtaler med revisor har vi
grunn til å anta at det kan godkjennes av styret.
Budsjett for 2017 ble gjennomgått.
Valgkomiteen har fått uforutsette utfordringer i og med
at to av tre forespurte kandidater til styret har trukket
seg i siste liten. Tredje styrekandidat, styreleder Jon,
har tidligere meddelt valgkomiteen at hans kandidatur
er betinget av at valgkomiteen kommer frem med
kompetente, selvstendige og dedikerte kandidater til
de øvrige postene.
Det er ikke innkommet saker til behandling fra
klubbene.
Vedtak:
Styret vedtok årsberetning, regnskap og budsjett, og
vil fremlegge disse for kretstinget 12.mai.

Jon
19/16

Saker til NSSFs
Ting

Styret fikk seg forelagt tre forslag til saker som kan
fremmes for NSSFs Ting i mai 2016:
1. Forslag fra Hordaland krets om en omlegging
av NM-strukturen for å sikre større deltakelse
og oppmerksomhet om NM.
2. Forslag fra OSSL om at Norge skal stille med
fulle kvoter i IBU-cup, WC og andre
internasjonale mesterskap for å sikre
internasjonal erfaring for flest mulig utøvere.

3. Forslag fra OSSL om at det gjenåpnes for
etteranmelding på NM/NC, mot en høyere
avgift.
Vedtak:
Oslo og Akershus støtter Hordalands forslag.
Oslo og Akershus fremmer forslag 2 på NSSFs Ting.
Forslag 3 avslås og sendes tilbake til OSSL som kan
fremme dette på egen hånd for Tinget.

20/16

Eventuelt

Jon og de andre styremedlemmene takket
avtroppende styremedlemmer Bente og Harald for
uvurderlig innsats for kretsen gjennom flere års godt
styrearbeid. Disse ble overrakt blomster og et
gavekort.

Neste møte: ikke avtalt siden det blir nytt styre

