
 

 

Referat fra styremøte i OASSK (Oslo og Akershus skiskytterkrets) 

 

 

Dato 26. februar 2019 

Sted Ullevål 

Tilstede Ninni T. Jonsson, Finn Borchgrevink, Svein Willassen, Randi Lurås 
Generalsekretær NSSF Anne Varden 

Fraværende Hege Berg-Knutsen, Gunhild Myhr, Johann Rud 

 

Agenda 
  

1. Ny generalsekretær i NSSF, Anne Varden, kommer til styremøte og forteller om de viktigste tiltak og 
prioriteringer som NSSF skal ta tak i.  

a. Hvordan vil dette påvirke kretsens arbeid. 
2. Ansvarsområder – alle  

a. Jenteansvarlig, skal posisjon videreføres som et styremedlem eller en koordinator? Diskusjon  
3. Kretsting, valg etc 

a. Sette en dato  
b. Saker til kretstinget 
c. Viktig vedtak  

4. Årsrapport 2018  
a. Regnskap for 2018 / revisor 

5. Rennkomite 
a. vedtak for å nedsette en komite på tvers av klubber 

6. Annet:  
a. Sommercup invitasjon 
b. Arbeidsoppgaver 
c. Facebook oversikt – godkjenning. Se vedlegg!   
d. Rent idrettslag 

7. Neste styremøte  
  

 

Første vil vi rette en stor takk til Anne Varden (ny general sekretær i NSSF) som stilte opp i OASSK sitt styremøte og 

informerte om forbundets viktigste tiltak og prioriteringer den nærmeste tiden. Nyttig og positivt for kretsstyre at 

hun hadde anledning til å prioritere dette til tross for kort fartstid i rolle som General sekretær. OASSK ser frem til 

videre samarbeid med henne og organisasjonen. 

Beslutninger/vedtak: 
I. Etablere egen rennkomite på tvers av klubbene i kretsen. Håndterer felleskapet for å arrangere NC og andre.  

 

Kretsleder informasjon 

• Søknadsfrist for å arrangere nasjonale renn er 15. mars. Kretsleder sender ut informasjon til klubbledere. 
(Info er sendt ut til klubber.) 

• NM uken nesten i boks for kretsen, men NRK hadde ikke kapasitet 
 
 

 



 
 
 
Kretsutvikling 

• Kretsutvikler vil kalle inn til møte i mars for å få etablert en rennkomite på tvers av klubbene i kretsen hvor 
formålet blir å kunne arrangere flere renn også på nasjonalt nivå ved at klubber samarbeider.  

 
 
OASSK SommerCup 2019  

• Konseptet videreføres og rennsøknader fra Bærum, Fossum og Fet er kommet og stiller som arrangører. 
Veldig flott. Vi ser at vi burde hatt noen flere klubber som stiller seg villig til å arrangere enten alene eller 
sammen med annen klubb. Møte settes opp av sekretær i april.  

 
Rent idrettslag 
Oppfølging fra forbundet om at alle klubber skal være sertifisert. Styret følger opp klubbene med en mail. Følgende 
klubber er sertifisert per mars 2019: Asker, Bjerke, Bærum, Fet, Fossum, Lørenskog, OSSL og Try.  
 
Kommunikasjon på WEB og SoMe  

En opprydding av de eksisterende Facebook sidene til kretsen vil tydeliggjøres og rendyrkes i forhold til korrekt 

målgruppe som skal motta rett informasjon. Endringer justert på hovednavn er vedtatt. 

 

Ninni presenterte en oversikt på alle OASSK SoMe kanaler, og noen få justeringer blir utført ved sesongslutt  

Se vedlegg.  

 

Årsrapport 

- Sekretær koordinerer inn alle ansvarsområder  

- kasserer sikrer regnskap for 2018 klargjøres, inkludert kontroll og revisor/signering 

- første utkast: frist 1. april 

 

Kretsting:  

Mandag 27 mai kl. 18 -2030 på Ullevål, NIF. Kretsleder booker stort møterom. Vårmøtet gjennomføres like i 

etterkant. 

 

 

Neste styremøte – uke 19 (etter påske)  

▪ Gjennomgang årsrapport og neste års planer  

▪ Team OASSK 

▪ OASSK Cup 

▪ Kretsting 

 

 

 

 


