
 

Referat fra styremøte i OASSK 

(Oslo og Akershus Skiskytterkrets) 

 

 

Dato 4. juli 2017 ( Nytt styre – styremøte 1) 

Sted Ullevål Stadion 

Tilstede Gunhild Myhr (GM), Hege Berg-Knutsen( HBK), Finn Borchgrevink (FB), Erland Stubben (ES) og 
Ninni T. Jonsson (NJ) 

Fraværende Vivi Engebretsen (VE) og Randi Lurås (RL) 

 

Agenda: 

1. Gjennomgang av protokoll fra kretstinget 2017 

2. Status – ansvarsområder 

3. Økonomi 

4. Antidoping 

5. Ungdomsløftet 

6. Nytt konsept  

Sak# Sak Beslutning Ansv. Frist 
21/17 

Gjennomgang av protokoll fra 
kretstinget 31 mai 2017 
 Regnskap 2016  

 Budsjett 2018  

 Årsberetning 2016  

 Valg  

 Økt budsjett 2017 – 

treningstilbud 20+ 

 Fast NC i vår krets hvert år? 

 
ORIENTERINGSSAK: 
Ingen større kommentarer til protokollen, kun siste punkt ble 
mer diskutert og bør tas opp igjen ved neste kretstinget.  
 
Kommentar: TRY tenker å utarbeides et konseptforslag til 
arbeidsfordeling for å arrangere NC-renn i Holmenkollen. 

 
 

 

22/17 Status fra ansvarsområdene    alle  
 Kretsleder/info Møter 1 x pr måned aug-des 

Tirsdager 17:30-1930 – 12/9, 10/10, 7/11, 5/12 
Sted: Ullevål – det var ok for alle – ønskelig med tidlig start. 
Agenda sendes ut ca 1 uke /5 dager før  
Foto er tatt av alle (mangler foto av Vivi)  
Email med signatur / OASSK logo 
Alle bearbeider sine områder og viser MER SYNLIGHET via web 
og FB sider. 

 Dropbox 
 Oppdatering – alle tar en gjennomgang.  
 Nye kontaktpersoner  
 Referater og aksjoner 

aksjoner til neste styremøte 
 Ninni sjekker lager for oppbevaring på NIF av OASSK 

materiell 
 Årshjul – lage en oversikt på aktiviteter i kretsen 
 Utviklingsavtale og rapport er sendt til NSSF 

1. mai – 31.april 2018 
Alt bør dokumenteres. Det er det vi mottar 
midler for – Alle aktiviteter vi utfører. 

► Utarbeide et enkelt mandat pr rolle i styret  
► Vurdere nyhetsbrev til klubbene om nyheter. 

NJ 
 
 
VE 
NJ/RL 
 
Alle 
 
Alle 
 
 
 
NJ 
 
NJ 
 
Alle 
 
NJ 
 
 

 



 HL v/ Gunhild Helgesamling for kretsens 15-16 åringer på Sjusjøen er sendt ut 
/ invitasjon – oktober  
HL renn - Veldre sag/Mjøs Ski: to alternativer er reservert for 
kretsen. Rom på Scandic Hamar og Vandrehjem til ulike priser.  
Sjekker startnr /trøyer for kretsen via Bente K 
Trenger bøff til samlingen. 70 stk 

GM 
 
 
 
 
NJ 

Uke 
27 

 Jenteansvarlig v/ Hege  Godt innsatt i ny rolle som styremedlem. Samlinger er under 
kontroll – noen bekreftelser trengs. Kontroll. Mødrekurs skal 
helst foretas i regi av  klubbene. 
Møte med klubbansvarlig – JA'ene til våren hvor sesongen 
evalueres og nye planer legges. Alle får tilsendt kontaktliste for 
oppdatering og informasjon om hvordan aktivitetene skal 
rapporteres/evalueres. 

HBK  

 Jr/sr ved Vivis fravær (Ninnis 
input) 

Nytt kretsteam er etablert: Team OASSK 
Arbeidsgruppe og trener på plass 
10-13 utøvere (6 gutter , 4 jenter , 3 på vent) 
 
Jr/sr – kretsøkter - hver lørdag 10-12 mai-nov. 
Trenerkoordinator; Sondre fra Bærum, Team OASSK er 
inkludert her hver lørdag som trening. 
Et testløp gjennomført og neste i august. 
 
Aksjon: profilering av teamet – klær? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VE 

 

 Kretsutvikler v/Erland  Nye kurs må i gang tidlig høst 
Trener kurs 1 og 2  
 – koordinere med Jon Kristian Svaland om kurs Invitasjon på 
web og FB.  
TD1 – kurs gjennomført i mai – 16 godkjente  

ES  

23/17 Økonomi – budsjett v/ Finn Kontroll. Penger på bok. Mail besvares med mottatt når det bes 
om refusjon eller utbetalinger i styret. Kretsleder godkjenner. 

FB  

24/17 
Antidoping – rent idrettslag 

 

Hvilke tiltak igangsettes?  
Mål og frist er 31.12 på at alle klubber skal være rent 
idrettslag i kretsen. Men vet at vi har tiden frem til 
rapportering 31.april. 
 
Ninni Sjekker med NSSF på hva de har utført, ref til 
vårmøte aksjoner 

 

ES 
 
 
 
 
NJ 

 

25/17 Ungdomsløftet  Hvordan drive ungdommen til å fortsette videre med 
skiskyting? – gi de alternativer: bli trener for yngre 
skiskyttere, sendes på kurs, samlingsleder ol. 
Aksjon: Legg ut en video om dette på FB i august til 
medlemmer. Formidle dette ut til klubber. 

EL 
 
 
NJ 

 

 
26/17 

Nytt konsept Medlemmer har gitt innspill på at det snart burde komme 
en «gutte»-dag. Ettersom det er mange jentesamlinger. 
Tanker å rette seg mot Mesterens mester. Møte med 
Asker SSK september 

RL/M/
NJ 

 

27/17 Evt. 
-  

o Rollebeskrivelse med mandat  
o Oppdateringer av kontaktlisten til klubber 

- ansvarlige 
o HL og kretssamlinger - Gunhild 
o Jentesamlinger og mødrekurs - Hege 
o Rydde i Dropbox - Alle 

 

  

Sign Ninni  


