
 

Referat fra styremøte i OASSK (Oslo og Akershus skiskytterkrets) 

 

 

Dato 12. september 2017 

Sted Ullevål stadion  

Tilstede Ninni T. Jonsson (NJ), Hege Berg-Knutsen (HBK), Erland Stubben (ES), Vivi Engebretsen (VE) og Randi 
Lurås (RL) 

Fraværende Gunhild Myhr (GM), Finn Borchgrevink (FB) 
 

Agenda: 

1. Godkjenne innkallingen til 12. september 
2. Kommentarer til referatet 4. juli 
3. Ansvarsområder 

a. Status på aktiviteter, avvik, utfordringer og videre fremdrift 
4. Grønnmo, bydel Søndre Nordstrand – et nytt skiskytteranlegg?   
5. Team OASSK – status v/ Vivi 
6. Beslutte renn i OASSK – cupen for neste sesong 

a. Forslag er sendt styret av Gunnhild  
7. Kommunikasjon og synlighet 
8. Søknad Gjensidige stiftelsen 
 
 

Sak# Sak Beslutning / Aksjoner Ansv. Frist 

28/17 Ansvarsområder (Agenda pkt. 3)    

  
Team OASSK og kretstreninger v/Vivi  
 
Team: Avtaler på plass for trener/løperne. 15 000,- 
per utøver (mangler status betalingsoversikt) 
Budsjett utført. Støtte fra kretsen. Arbeidsgruppe 
etablert av foreldre og kretsrepr. 
 
Ikke fått midler fra VM-fondet da tiltaket ikke støttet 
opp om rekruttering og flere lisenser til forbundet. 
Noen samlinger er gjennomført. Støtte team 
(foreldre) som fungerer bra.  
 
Kretstreninger må informeres mer om til utøver: 
Målet er at flest utøver kommer. Blir ikke tilbudet 
benytte godt nok – må kretsen revurdere økonomisk 
tilskudd 2018. Neste testløp er14. oktober  

 
Oversikt over hvem som har betalt 15 000,-  
 
Få tak i bilder av teamet til profilering av team 
på digitale flater.  
 
Vivi tar dette med Sondre om økt synlighet av 
kretsøktene ut til utøvere.  
Info om lørdagens økt må synliggjøres 2-3 
dager før på FB.. 
 
 

FB 
 
VE 
 
 
VE 
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Jenter v/Hege 
Gått i gang. Info lagt ut på Web sidene og på FB 
sidene for kommende arrangementer. Har sendt ut 
spm. ang. Mødreskyting til alle jentekontaktene.   

Sende info når noe skal ut til Randi for WEB 
med kopi til Ninni for oppdatering på FB.  
 
Purre referat fra Mesternes Mester fra Asker og 
legg ut på FB + WEB. God reklame for godt 
arrangement!  

HBK 
 
 
HBK 

 

  
Kretsutvikling v/Erland 
Jobbet med å få i gang kurs: 
- Skiskytterskolen 21. september 
- Trener 2 kurs 17, 24, 26. oktober 
Betaling av kursinstruktører må avklares.  
 

Lag invitasjonen til T2 kurs på FB 
 
Sende ut info om påmelding til 
Skiskytterskolen. Ninn mail til klubbledere. 
 
Besluttet: 
Kveldskurs 800,- inkl kjøring til instruktører 

NJ 
 
NJ 

 

 Web og FB v/Randi  
Jobber med å rydde på WEB sidene, og er i dialog 
med leverandør av tjenesten for å øke responstidene 
på WEB løsningen.  

Forbedring: Oppdatering og opprydding av 
WEB siden  

RL 
 
Alle 

 



 FB sidene: alle tar ansvar for sine sider! Alle 
områdeansvarlige sende oppdatert info til 
Randi. 
Kommunikasjon: Kretsen skal vise mer synlige i 
alle aktiviteter vi utfører! 

 Leder v/Ninni 
Antidoping – ren utøver / rent idrettslag 
Info ut til alle klubbledere + evt sportslig ledere i de 
ulike klubber fra OASSK (type nyhetsbrev) – målet er 
rene idrettslag 31.12.17. 
 
Presisjonsskyting: Sende informasjon til sportslig 
leder i hver klubb i kretsen. Det blir også benyttet i 
alle samlinger vi har og på kurs. 
 

Styret gjennomfører antidoping sin program for 
REN UTØVER på deres webside: 
https://antidoping.no/ 
 
 
Info til klubber. Starter arbeidet med bidrag fra 
Ninni 
 

Alle 
 
 
 
 
NJ/EB 
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29/17 OASSK cup (Agenda pkt. 6) v/Ninni 
 
Forslag til OASSK cup renn 2018 (mail fra Gunhild.  

▪ Fet rennet - 20.-21.januar (KM Normal lørdag) 
▪  Kvalfoss sprinten 28+29.januar 
▪ Østlandsmesterskap Toten 17-18/feb. 
▪ 10-11 feb. Bjerke (KM: Sprint, fellesstart) 

 
 

 
Styret sto bak forslagene. Styret diskuterte å ta 
inn et sparebank 1 cup renn i Buskerud for å få 
inn litt mer konkurranse spesielt med tanke på 
jentene (det er få og liten konkurranse for 
jenter 2002). Oversikt over Sparebank 1 cup er 
ikke kommet ut enda. Foreslår at vi evt. Bytter 
en eller to dager.  Gunnhild tar dette herfra. 

 
GM 

 

30/17 Økonomi v/Ninni 

• Trenger oversikt over betaling av Team 
OASSK (se sak ovenfor) 
 

• Ref brev ang støtte fra VM-fondet. Her bør 
OASSK komme med en mot-brev på 
avslaget.  

 

• For utlegg, send kvittering på mail + 
kontonummer til Finn med kopi til Ninni.  
 

• Til hvert styremøte skal det legges frem en 
oversikt over akkumulert per mnd 

 
 
 
 
Vivi formulerer noen setninger til Ninni som tar 
det videre.  
 
 
Benytt Finns nye mail 
finn.borchgrevink@outlook.com 
 
 
 
Legge frem økonomi oversikt per møte 

 
 
 
 
NJ/VE 
 
 
 
 
 
 
 
FB 

 

31/17 Anlegg Grønnmo (Agenda pkt. 4) 
Kretsen ser ikke at vi kan drive et anlegg på 
Grønnmo. Har mange prosjekter på gang som vi vil 
ha fokus på å følge opp. NSSF har gitt positive 
tilbakemeldinger til Oslo kommune. Kretsen er 
usikre på evt hvilke klubber som vil være mest knytte 
til dette anlegget.  
Også Lørenskog Skiskytterlag jobber også med 
kommunene om bane og rulleskisløyfe (krets 
involvert). 

 
Besluttet: Styret tar ingen aksjoner mot 
Grønnmo 
 

  

32/17 Gjensidigestiftelsen – vi vil søke midler 
 (Agenda pkt. 8) 
Kretsen ønsker å gjennomføre to seminarer vedr 
kosthold og trening av Sun Idrett. Et for foreldre og 
et for utøvere ila 2018. Ønsker et opplegg for 2 
målgrupper – Ett for utøvere og ett for foresatte)  

 
Skaffe info, lage et opplegg og søke stiftelsen 

 
NJ / 
RL 

 

INFO Generell:  
Kvinner 18-19 vil konkurrere i samme klasse i Norges 
Cup. Kun NM er klassene adskilt. 
 
Lager til OASSK fellesutstyr kunne ikke fås på NIF. 
Innkalling til styremøter ut 2017   
Møte om Mesternes mester for gutter 
Oppdaterer kontaktliste for 2017/18 

 
Sende ut innkalling til styret ut året.  
Innkalle til møtet etter høstferien. Deltakere 
GM, NJ, Guro Løvoll, RL  
 
Ninn tar ansvar for oppdatere kontaktlisten 
Master – sende til NSSF oppd. versjon 

 
RL 
 
 
 
NJ 

 

 


