Referat fra styremøte i Oslo og Akershus skiskytterkrets
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Sted
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24.mai 2016, kl. 17.00
Silvers lokaler, Wergelandsveien 7
Jon, Gunhild, Ninni, Vivi, Finn
Torild, Olaug
Jon

AGENDA:
21/16

Referat fra styremøtet 25.april 2016 (alle)

22/16

Nytt fra ansvarsområdene (alle)

23/16

Utviklingsrapporten

24/16

Planer fremover (ref workshop ifm kretstinget)

25/16

Fastsette styremøter

26/16

Annet

REFERAT:

Saksnr
21/16

Sak
Referat fra
styremøte 25.april
2016

Beslutning

Ansvarlig Frist

Det var ingen innsigelser til referatet
Vedtak:
 Referat ble godkjent.
Godkjent referat legges inn på Dropbox.com og på
kretsens websider.

Jon
22/16

Nytt fra
ansvarsområdene

Status fra Runde Rundt Bordet:
Gunhild:
Innkvartering under HL 2017 i Meråker er ordnet på
skole i nærheten av arenaen. Det er reservert 100
madrasser, inkl helpensjon, våpenrom og
smørefasiliteter. Et godt tilbud i praktisk nærhet til
arenaen. Gunhild informerer klubbene.
Under høstens HL-samlinger er det viktig å vektlegge
den sosiale dimensjonen, ved å sikre at utøverne blir
kjent på tvers av klubber og at alle blir inkludert. Dette
kan gjøres ved å dele deltakerne inn i grupper på tvers
av klubbene, og legge opp til at aktiviteter
(hinderløype?) og innskyting skjer med denne
gruppeinndelingen.
Vedtak:
Gunhild informerer klubbene om tilbudet om
innkvartering under HL.
Gunhild legger opp til klubb-blandede grupper på HLsamlingene.

Ninni:
NSSF oppfordrer til regionsamlinger under YoungStarparaplyen. Ninni har diskutert dette med kretsutvikler i
Buskerud, og de ønsker å se på en samling for våre to
kretser. Aktuelle steder er Holmenkollen eller Svene.
Det kan også være aktuelt å se på hele regionen, og
evt dele samlingene i hhv 15 og 16 årsgrupper. Et
annet aktuelt alternativt sted er da Natrudstilen. En slik
samling kan erstatte en HL-samling, og både kretsene
og forbundet bør bidra med økonomiske midler. Vi bør
vurdere å nedtone «YoungStar», og heller signalisere
at dette er et breddetilbud der utbyttet for dem som
ikke er tatt ut på YoungStar er det viktigste.

Vi bør innhente kontaktinformasjon på alle
kontaktpersoner for de ulike ansvarsområdene i
klubbene, og ha dette samlet i ett regneark.
Vi må be Harald om å sende fra seg det han har på sin
PC som er relevant for Vivi og styret å ha tilgang til.
JuniorNM i Holmenkollen januar 2017 er et
arrangement kretsen bør utnytte og engasjere seg i.

Vedtak:
Styret støtter tanken om en utvidet samling med
Buskerud evt hele regionen. Ninni og Charlotte
(kretsutvikler Buskerud) nedsetter en prosjektgruppe
som lager en prosjektplan der alle kritiske faktorer
belyses, og der et budsjett synliggjør ambisjonsnivå og
behovet for egenandeler. NSSF inviteres til å bidra.
Jon lager er excel-ark med plass til flere typer
kontaktpersoner i klubbene, og ber klubblederne om å
fylle inn.
Jon kontakter Harald for å få tak i hans dokumentasjon
fra sin funksjonstid.
På styremøtet i november ser vi mer konkret på
hvordan kretsen kan bidra til å skape engasjement
rundt juniorNM2017.

23/16

Utviklingsavtalen

Styret diskuterte utkast til rapport for utviklingsavtalen
for 2015/16, som er utarbeidet av Torild og Ninni.
Styret brukte god tid på å gjennomgå utkastet, og
kompletterte innholdet. Stor honnør til Torild og Ninni
for stor innsats og godt arbeid!

Ninni/Torild

Vedtak:
Rapporten for 2015/16 ble vedtatt, og oversendes
NSSF.
Utviklingsavtalen for 2016/17 ble gjennomgått og
diskutert. Ninni og Torild kompletterer den, og sender
den inn til NSSF.

24/16

Planer fremover

Mange gode planer er allerede lagt for tiden frem til
sommerferien, og for høsten. Vi samles derfor heller i
november for å legge planer for 2017.

Jon

Vedtak:
Jon innkaller til styremøte i november.

Jon
25/16

Fastsette
styremøter

Det legges opp til ett styremøte tidlig i september ifm
fastsettelse av lokal terminliste. Forbundets frist er
15.9., og Jon har gitt klubbene frist 1.9.

Det legges også opp til et styremøte tidlig i november,
der vi løfter blikket og tenker litt strategisk om kretsens
rolle, og planer for 2017.
Vedtak:
Jon innkaller med alternative datoer via Doodle.

26/16

Annet

Det ble ikke behandlet noen saker under dette punktet

Neste møte: Jon innkaller til møte i september og november.

