
 

 

Referat fra styremøte i OASSK (Oslo og Akershus skiskytterkrets) 

 

 

Dato 30. april 2019 

Sted Ullevål 

Tilstede Ninni T. Jonsson, Finn Borchgrevink, Svein Willassen, Hege Berg-Knutsen, Gunhild Myhr, Johann Rud, 
Randi Lurås 

Fraværende  

 

Agenda 

1. Saker til vedtak. 
a. teamsatsning v/ Johann  
b. intensjonsavtale v/ Johann og Svein 
c. nytt vedtak på prikke og gul trøye skal beholdes av utøver v/ Gunnhild 

2. Temaer til Vårmøte – diskusjonstemaer 
a. Kraftsenter 
b. Frafall i viktig alder 
c. Klubber som sliter i perioder 
d. Andre (innspill fra klubber og styremedlemmer)  

3. Vårmøte NSSF 11+12 mai - Gardemoen 
a. Deltakelse på møtet 

4. Kretsting 
a. Gjennomgang / årsrapport + signering 
b. Valg og kandidater 

5. Generelt 
a. Trener2 kurs  
b. Trenerskyting – uke  
c. Jentesamling – vårmøte 
d. Eventuelt! 

  
Beslutninger/vedtak: 

I. OASSK cup’ens gule ledertrøyer og prikketrøyer gis til vinnerne etter endt cup 
 

OASSK Team og Holmenkollen kraftsenter 

• Erfaringen med gjennomføring av kretsens OASSK Team gjennom 2 sesonger er et godt grunnlag for nå å inngå 
som en del av Holmenkollen kraftsenter.  

• Utkast til avtale foreligger. Kretsens Team OASSK ansvarlig har forslått noen justeringer som Kraftsenteret er 
blitt bedt om å vurdere og justere.  Justeringen gjelder bla; 

o avtalens lengde 
o forpliktelser og mulighet for terminering av avtalen dersom justeringer utføres 
o inkludere en eier/management klausul 
o OASSK styres representasjon og myndighet inn i Kraftsenteret 
o Klubber og kretsstyre bør være representert inn i et sportslig utvalg 
o Forsøk å få en advokat til å lese igjennom kontrakten før signering 

 
• Før inngåelse av en avtale må kretsen ha klarhet i; 



o Hvem som er eiere av kraftsenteret 
o At klubbene i kretsen gir sin aksept til at Team OASSK inngår i kraftsenteret 
o At klubbene samtykker til kretsens økonomiske bidrag til kraftsenteret 
o Et AS for kraftsenteret må være etablert før kretsen signerer en avtale med kraftsenteret 

 
• Anslag på utøverantall i de ulike teamene i kraftsenteret: Elite 12-13, Rekrutt 10 (20 på sikt), Hospitering 10 

 
• Frist for Informasjon til klubbene i kretsen må sendes ut raskt og innen utgangen av fredag 3.mai. Johann i 

samarbeid med Eirik Hevrøy utarbeider informasjonsmateriell som sendes Randi/Ninni for publisering på 
kretsens sine kanaler.  Utkast til presentasjon er et godt utgangspunkt.  

o Noen skrivefeil må rettes 
o Tar bort punktet om Hospitering og skrive en generell setning om at det jobbes noe med dette og at 

informasjon kommer ut når det er ferdig utarbeidet 
o Detaljert informasjon om hva en søknad skal inneholde (muligens utarbeide en enkel mal for lik 

innsending fra alle søkere).  
 

 Saker til Tinget 
• Kraftsenteret (saken legges frem av Johann) 
• Sende ut info til klubbene 15. mai  
• Saker som ønskes tatt opp på Tingen må sendes Ninni før 14. mai 

  
 Vårmøte 
• Kraftsenter – videre diskusjoner (Johann) 
• Fremtidige NC Arrangement i regi av kretsen (Svein) 
• Antidoping – informasjon om ny oppdatert versjon 
• Fluor forbud - Kontakt forbundet for status. Vurder deretter om dette skal tas opp (Ninni) 
• Jentesatsningen (Hege) 

 
Aksjon: Ninni booker møterom for Jentemøte før vårmøtet 

 
 
Vårmøte NSSF 11. mai 
Ninni + Johann deltar fra kretsen 
  
Kretsting 
Frist til helgen med evt kommentarer 
  
10 av 36 på landslag 
  
Styrets representanter som går ut 
Gunhild, Ninni, Randi 
  
Trener 2 kurs 
22 påmeldte 
  
SommerTreffen 

• Byttet navn fra OASSK SommerCup til OASSK SommerTreffen 

• Fossum arrangerer tirsdag 4/6, Bærum mest sannsynlig 21/8, OSSL har ikke kommet med dato enda mye pga 
usikkerhet i forhold til arbeidet med Lillomarka. 
 

  
  
Drop-box 

• Ninni rydder og varsler når det er utført 

• Randi overfører aktuelle bilder til web-løsningen 
 


