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PROTOKOLL FRA KRETSTING 

SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) 
 

Mandag 04.05.15  Løvåsen Leir, Haltdalen 

 
Leder Knut Sand ønsket velkommen til Sør-Trøndelag Skiskytterkrets sitt 31. kretsting. 

Årets vertskap for kretstinget, Haltdalen IL, orienterte litt om laget og aktiviteten.  

 

Geir Ola Botnan orienterte om kretsutvikling i Sør-Trøndelag Skiskytterkrets, planlagte 

samlinger og kurs i kommende sesong. Ada Grafsrønningen er oppnevnt som ny 

jenteansvarlig i STSSK, velkommen til henne.  

 

Kjetil Værnes, sportslig utvalg, orienterte om ny organisering av junior-team (kretslag) 

og ellers litt om planer for felles samlinger for utøvere 13 – 16 år. 

 

Roar Wærnes orienterte om nye Team Statkraft Midt-Norge, forbundets elite-satsing 

for løpere utenfor landslag. 

 

Ola Svorkdal Hess orienterte fra Norges Skiskytterforbund. «Spenning i sikte» 6.juni 

på Solsiden i Trondheim, bli kjent med skiskyting, VM 2016, smøretrailer, laserskyting 

med mer. Rulleskiskyting i Granåsen. 

 

 

1 Godkjenne de fremmøtte representantene 

Delegater: Ola Joar Sundli Sokna (delegat), Ståle Flotten Oppdal (delegat), 

Therese Norheim Oppdal (observatør), Per Arnfinn Selvnes Orkdal IL (delegat), 

Vebjørn Slettvold Skaun IL (delegat), Edmund Søvik Trondhjems Skiskyttere 

(delegat), Anita Formo Bones Trondhjems Skiskyttere (delegat), Arve Hamar 

BSSL (delegat), Margit Bakka Nygård Haltdalen IL (delegat), Harald Holm 

Rennebu IL (delegat), Knut Sand BSSL (leder STSSK), Laila Singstad Trondhjems 

Skiskyttere (nestleder STSSK), Siri Garli Sokna IL (kasserer STSSK), Kjetil 

Værnes Rennebu IL (styremedlem STSSK), Marit Kjøsnes Renå  Øverbygda IL 

(sekretær STSSK),  Geir Ola Botnan Trondhjems Skiskyttere (Kretsutvikler 

STSSK, observatør), Roar Wærnes Team Statkraft M-N /Norges 

Skiskytterforbund (observatør), Ola Svorkdal Hess Norges Skiskytter 

(observatør) 

14 stemmeberettigede tingdelegater, 4 observatører 

Godkjent 

http://www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag


2 Godkjenne innkalling til kretsting og sakliste 

Innkalling og sakliste er sendt ut i e-post til klubbene og er lagt ut på kretsens 

hjemmeside. 

Godkjent 

 

3 Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Dirigent: Knut Sand 

Referent: Marit Kjøsnes Renå 

Underskrive protokollen: Margit Bakka Nygård og Ståle Flotten 

 

4 Kretsens årsberetning 

Leder leste kretsens årsmelding 

Kommentarer: 

Sundli: Gull på NM-stafett senior er en svært bra prestasjon 

Selvnes: Bør kunne oppfordre juniorjenter til å stille stafettlag i senior klassen. 

Det bør være en motivasjonsfaktor å kunne stille lag i NM. 

Slettvold: Oppfordre til at det blir arrangert flere stafetter for yngre løpere 

Nygård: Legge ut tips om reise og opphold på nasjonale arrangement, det er noen 

som er ny hvert år. 

 

Årsberetning godkjent 

 

5a Regnskap 

 STSSK fikk i 2014 et overskudd på kr 101 505,39. 

Det kom inn inntekter fra idrettsbingoen som ikke var ventet og det var et 

utestående etterslep fra 2012 som er kommet inn. 

STSSK har ved årsskifte kr 812 062 på bankkonto. 

Kommenterer: 

Sand: Kretsen burde hatt større aktivitet, for å få brukt mere penger på de 

aktive. 

Værnes: Vi må få en diskusjon på hva vi skal bruke penger på for å skape aktivitet. 

Gi mere tilbake til klubbene? Klubbene i kretsen kan søke om støtte i forbindelse 

med tiltak ut over egen klubb. Tiltak for bare egen klubb støttes ikke. 

Holm: Styret må få i oppgave å finne aktivitet for å skape engasjement rundt 

skiskyting. 

Bones: Viktig å få opp aktiviteten 

Nygård: Hvorfor er tilskudd fra idrettskretsen halvert? 

Svar: Styret kan ikke si sikkert hva som er grunnen, men vi skal undersøke saken 

og å prøve å få til en bedre søknad i år.  

 

Revisors beretning på regnskapet lagt fram for krets 

Regnskapet er revidert og funnet i orden. 

Regnskapet godkjent 

 

5b Regnskap Team Statkraft Trøndelag 

Regnskapet ble overlevert fra TST sin regnskapsfører til STSSK sin kasserer 



kvelden før Kretstinget skulle holdes og har derfor ikke blitt revidert. 

Kommentarer: 

Hamar: Litt merkelig å skulle behandle et bare et regnskap for TST, ikke noe 

årsmelding eller budsjett? 

K.Værnes: Styret må ta det til seg at for neste år må Team Statkraft M-N og 

junior-team presentere både regnskap, årsmelding og budsjett for tinget, slik at 

tingdelegatene kan få litt mere helhet i saken. Det må være en tydelig beskrivelse 

på teamenes  tilknytning til STSSK. 

R.Wærnes: Neste år vil det bli atskilte regnskap for Team Statkraft M-N, junior-

team og STSSK. 

Nygård: På neste kretsting bør økonomiansvarlig for Team Statkraft M-N og 

junior-team møte for å legge fram regnskap. 

 

Kretstinget godkjenner Team Statkraft sitt regnskap med forbehold om at 

revisorer anbefaler regnskapet. 

 

6 Innkomne forslag 

Ved fristens utløp var det ikke kommet inn noen forslag til behandling. 

 

Arve Hamar fra BSSL ønsker å fremme en sak for behandling av kretstinget. For 

å få dette godkjent må minst 2/3 av tingdelegatene godkjenne at saken fremmes. 

 

Hamar: Saken går på rekruttering, kan STSSK kjøpe inn laservåpen som klubbene 

kan låne ved spesielle anledninger? 

 

Kommentarer: 

G.O. Botnan: Vanskelig for kretstinget å vedta å kjøpe inn våpen, når en ikke vet 

noe om pris. Kretstinget kan vedta å bruke et visst antall kroner på 

rekrutteringsarbeid. 

Holm: Godt forslag fra Hamar, Kretstinget kan vedta at det skal jobbes med et 

prosjekt om innkjøp av laservåpen. 

Singstad: Det har kommet et konkret forslag om innkjøp av laservåpen. Styret i 

STSSK har ikke kapasitet til å komme med ideer for rekrutteringsarbeid alene og 

vi må derfor behandle innkomne forslag. 

Hamar: Innkjøp av laservåpen er et stunt, men det må være økonomisk 

handlingsrom for annet rekrutteringsarbeid. 

 

Forslag til sak for behandling på STSSK sitt kretsting: 

«Sør-Trøndelag Skiskytterkrets kjøper 4 laservåpen med blinker. Våpnene lånes 

ut gratis til klubbene rekrutteringsformål, STSSK tar vedlikeholdskostnadene. 

Sør-Trøndelag Skiskytterkrets fastsetter rammene for utlån/ utleie.» 

 

Forslag om å behandle den innkomne saken. Godkjent enstemmig 

 

Forslag om innkjøp av 4 stk laservåpen med blinker godkjent enstemmig. 

 



7 Fastsette medlemskontingent 

Styret foreslår ingen endring på medlemskontingenten. 

Kontingent: Kr 2000 pr klubb, kr 50 pr lisensbetalende utøver. 

 

Så lenge STSSK har god økonomi har vi ingen grunn til å endre på lisensen. 

Enstemmig vedtatt 

 

8 Budsjett 2015 

Post 6620 økes med kr 30 000 til kr 45 000 med bakgrunn i vedtak om innkjøp av 

4 laservåpen med blinker. 

Kretstinget godkjenner budsjettet med overforstående endring. 

 

9 Sør-Trøndelag Skiskytterkrets sin organisasjonsplan 

 

 
 

 

Godkjent av kretstinget. 

 

 

 

 

 

 

 



10 Valg 

 

 
 

 Kretstinget ble formelt avsluttet kl 21.50 

 

 Vertskap for kretsting 2015 blir Øverbygda IL skiskyting og Selbuskogen 

Skisenter 

 

Haltdalen 4.5.15 

Margit Bakka Nygård      Ståle Flotten 

 

Marit Kjøsnes Renå 

referent 


