
 

 

 

Referat fra styremøte i Oslo og Akershus skiskytterkrets 

 

Dato 19.april 2017, kl. 17.00-19.00 

Sted Team Cafe Holmenkollen 

Tilstede Jon, Gunhild, Ninni, Vivi, Torild, Olaug 

Forfall Finn 

Referent Olaug 

 

AGENDA: 
 

08/17 Referat fra styremøtet 13.februar 2017 

09/17 Nytt fra ansvarsområdene (alle) 

10/17 Budsjettfordeling 2017 (Finn / alle) 

11/17 Kretsting 2017 

- Regnskap 2016 (Finn) 

- Budsjett 2018 (alle) 

- Årsberetning 2016 (Olaug / alle) 

- Forslag til behandling? 

12/17 Utviklingsavtalen 

13/17 Planer 20-21/sr kommende sesong – klubbmøte  

14/17 Annet 

  



REFERAT: 

Saksnr Sak Beslutning Ansvarlig Frist 

08/17 
 
 

Referat fra 
styremøtet 
13.februar 2017 

 
Vedtak: 
➢ Referat ble godkjent. 

Godkjent referat legges inn på Dropbox.com 

 

Olaug 

 
 
 
ASAP 

 
09/17 
 

Nytt fra 
ansvarsområdene 

 
Jentesatsing (Torhild): 
Samling med 20 jenter under Birken helgen (10.mars). 
Mødrekurs på Fet neste uke (siste uke i april). Torhild 
presenterte plan for samlinger for neste sesong (2017-
2018). 
 
Junior/ Senior (Vivi): 
Vivi rapporterte om noen utfordringer i forbindelse med 
stafettkomite under NM i Moi Rana. 
Møtet diskuterte på generell basis de mange 
utfordringene som kretsen og utøverne møtte under 
NC Cup Steinkjer med tanke på ansvar hos arrangør 
og hos forbund. 
 
Kretsutvikling (Ninni): 
Ninni venter på tilbakemelding fra Wang. 
Ninni skisserte forslag til design for OASSK buff. Møtet 
beregnet et behov på ca 500 buffer per år. Ninni 
undersøker om evt. rabatt ved bestilling av 500 versus 
1000 buffer. Møtet besluttet at Ninni undersøker og 
bestiller deretter. 
Møtet besluttet videre at Ninni bestiller nye Cup trøyer 
med oppdatert OASSK logo. Gunhild undersøker med 
Bente om hvem som leverte trøyer sist gang vi 
bestilte. Møtet ble enige om å bestille 8 gule trøyer + 8 
prikket trøye. Gunhild videresender info til Ninni som 
bestiller. 
Ninni rapporterte fra åpning av nytt anlegg på 
Fransekleiv i Bærum. Ninni informerte samtidig om at 
anlegget i Asker er kansellert. 
Følgende kursplan ble presentert: 
TD kurs arrangeres 9.mai og 15.mai (totalt 6 timer 
med 3 timer hver dag). Kretsen vil stille krav om 
minimum 1 fra hver klubb deltar på kurset. Kurset 
arrangeres på Ullevål stadion. 
Trener-1 kurs: Kurset kjøres over en kveld. Neste 
Trener-1 kurs planlegges i juni, fortrinnsvis etter 10. 
juni for å unngå «kollisjon» med eksamen. 
Ninni prioriterer å få gjennomført TD og Trener-1 kurs 
før sommeren. 
 
HL (Gunhild): 
Utdeling av trøyer under TRY stafetten en suksess. 
Det ble fremmet forslag om å ha egne premier til 1., 2. 
og 3.plass. 
HL på MjøsSki i 2018, og overnatting er booket på 
Hamar Scandic og Hamar Vandrehjem. 
Det er planlagt samling på Natrudstilen 13-15 oktober. 
Begge lodgene på Sjusjøen er booket for denne 
samlingen. Gunhild vil engasjere flere foreldre til å ta 

 
 
 
 
 

 



del på samlingen. 

10/17 

 
Budsjettfordeling 
2017 

 
Vedtak: Finn oppdaterer økonomi-status til neste 
styremøte inkl. oversikt over forbruk så langt i 2017 for 
de enkelte budsjettpostene vedtatt på Kretstinget i mai 
2016. 
Hver og sender inn et kostnadsoverslag for planlagte 
aktiviteter for resten av 2017 til Finn med kopi til Jon. 
 

 

 

11/17 

 

 
Kretsting 2017 

 
Kretsting 2017 avholdes 31.mai. 
Sakspapirer sendes ut senest 23.mai. 
Regnskap sendes til revisor. Godkjennes av styret 
etter revisor. 
Budsjett 2018 diskuteres på neste styremøte. 
Neste styremøte: 10.mai 2017 kl.17.00 
 

 

 

12/17 

 
Utviklingsavtalen 

 
Diskuteres på neste styremøte i mai.  

 

13/17 

 
Annet 

 
Umiddelbart etter styremøtet ble det holdt klubbmøte 
med tema «Hav etter Statkraft»? 

Alle 

 

 

Neste møte: 10.mai 2017. Tid og sted vil bli definert senere. 


