Referat fra styremøte nr.4 - 8. mai 2019 kl 20:00 – 21:00.
Til stede:
Forfall:
Møteleder:
Referent:

Charlotte Fjell-Andersen, Erik Trømborg, Torgeir Gjellerud , Nils
Veslegard, Kristoffer Staff, Marie Nørstebø og Bjørn Winsvold (referent) alle på Skype.
Per Olaf Stampe
Erik Trømborg
Bjørn Winsvold

Sak 1: Saker fra Kretstinget og vårmøtet
•

Det kom opp forslag på Kretstinget om å reve inn 20 kr pr deltaker i kretsrenn som skal
øremerkes til kretsarbeid. Det blir da 20 kr i tillegg de 120 som er vanlig kontingent for SB1cup renn. Erik tar dette opp med skiskytterforbundet ved teknisk komite.

Sak 2: Status samlinger
•
•
•
•

Samlingsplan 13-16 år er lagt ut på FB. Sverre Tjøntveit jobber med å få på plass trenere til
første samling på Svene.
Jentesamlingen på Sjusjøen i starten av mai ble avlyst pga for få påmeldte. Kun 4 påmeldte.
Ønske fra juniorjentene som var påmeldt om å få til en jentesamling for alle senere i år.
Forslag om å invitere junior og senior jenter til jentesamlingen på Simostranda i oktober. Marie
følger opp dette.

Sak 3: Status trenerkurs
•
•
•
•
•

Trener 2 kurs 11. - 12. mai 2019 og 25. - 26. mai 2019 i Holmenkollen (sammen med OASSK)
Trener 3 kurs Lillehammer 20.-26.juni
Trener 1 kurs – forslag om å legge disse til de to 13-14 samlingene i høst på Geilo og
Liatoppen
TD kurs – forslag om å legge dette til samlingen på Svene 14-16 juni
Vi oppfordre klubbene med å stille med deltakere på TD kurs

Sak 4: Web-sider
•

Bjørn lærer seg å legge ut til å legge ut informasjon på kretsens web-sider – han tar kontakt
med Ingar for opplæring

Sak 5: LM-Øst (ØM)
•
•

Østlandsmesterskapet i 2020 skal arrangeres i Buskerud. To arrangører har meldt sin
interesse: Svene/Bevern og Simostranda.
Styret har besluttet å tildele dette arrangementet til Svene/Bevern. Simostranda hadde JrNM i 2018 og styret mener det nå er Svene/Bevern sin tur til å få et større arrangement.

Neste styremøte: Onsdag 12/6 kl. 20.00

