
Kretsstyremøte Hedmark Skiskytterkrets 

Elverum, 6.6.2012 

Tilstede:  Inger, Einar, Bill Ove, Heidi, Morten, Isak, Sidsel og John Olav (ref.) 

Forfall:   Sten  

Ikke møtt:  Ingen 

 

 

1 Konstituering av styret utover tingets vedtak:  

a. Morten og Bill Ove jobber med ”Utviklingsavtalen” og sportslig strategi 

i. Bredde og rekruttering, både gutter og jenter fra 11 år(?) 

ii. Utdanning og kompetanse 

 Trenere 

 TD 

 Rennledere og standplassledere 

 ”Mødrekurs” 

b. Vidar bistår styremøter framover med ”adm. strategi og kjører ”Startpakken” 

c. Alle jobber seg gjennom vedtektene (loven) før neste styremøte 

d. John Olav og Isak tar ansvar for Hedmarkscupen 2012-2013, trøyer og poengregler 

e. Isak ser på aktuell løsning for sekunderingsutstyr før neste styremøte 

 

 

2 Referat fra Forbundstinget 

Sidsel deltok. Mye handlet om vedtekter og organisering. Ny regioninndeling var luftet, 

likedan YS ordningen og antall delegater til ulike fora. 

 

 

3 Kommunikasjon 

Hjemmesiden blir det viktigste mediet for formidling av informasjon i kretsen. Einar har 

gjort en flott jobb og blir en viktig brikke framover for å legge ut nye saker på siden. 

Andre medier som Facebook etc. blir ikke tatt i bruk med det første. Klubbene 

oppfordres til å bruke hjemmesiden aktivt. 

 

 

4 Økonomi 

Ingen vesentlig endringer i forhold til årsmøtet, klubb signaliserer bedring i økonomi 

etter kontrollerte tiltak. 

 

 

 



5 Terminliste 

Info om Norges Cup, NM og Hovedlandsrenn er lagt ut på hjemmesida. 

 

Sidsel sender ut oppdatert terminliste, viktig at alle klubbene har planlagt sine renn og 

samlinger før augustmøtet. Forslag til YS-samlinger og Kretssamling er sendt klubbene på 

egen e-post, utdrag følger: 

Forslag til datoer for YSI samling 2012: 

Samling 1: 17.-19. august, Sjusjøen 

Samling 2: 22. - 23. september, Trysil 

Samling 3: 2. - 4. november, Dombås 

Kretssamling på Sjusjøen blir 31.8.-2.9. 

 

 

6 Evt. 

- Budsjett tas opp på neste styremøte i august, husk å notere kjørte kilometre hvis det 

blir innført kjøregodtgjørelse på styremøter 

- Mjøsski kjører åpne treninger på Veldre Sag hver lørdag kl 1000, gi beskjed til Heidi 

hvis noen klubber stiller med mange deltakere 

 

John Olav, ref. 

 

 

 


