
 

Styremøte i OASSK (Oslo og Akershus skiskytterkrets) 

 

 

Dato 10. oktober 2017 

Sted Ullevål stadion  

Tilstede Ninni T. Jonsson (NJ), Hege Berg-Knutsen (HBK), Erland Stubben (ES), Vivi Engebretsen (VE), Gunhild 
Myhr (GM), Finn Borchgrevink (FB) og Randi Lurås (RL) 

Fraværende  

 

Agenda: 

1. Godkjenne innkallingen til møtet 10. oktober 
2. Kommentarer til referatet fra møtet 12.september 
3. Ansvarsområder - Status på aktiviteter, avvik, utfordringer og videre fremdrift 
4. Team OASSK – status v/ Vivi 
5. Beslutte renn i OASSK – cupen for neste sesong 
6. Kommunikasjon og synlighet 
7. Søknad Gjensidige stiftelsen - status 
8. Antidoping  
9. Anlegg 
10. HL samlingen v/ Gunnhild - Vise program for styret 
11. Eventuelt (send gjerne på mail på forhånd) 

 
 

Sak# Beslutninger 
28/17 Antidoping 

Vedtak: Styret gjennomfører REN UTØVER (https://antidoping.no/) 

 
34/17 OASSK cup 

 
Vedtak 

• Fom sesongen 17/18 byttes blomster med medaljer. Følgende vil da bli premier: Trøye til beste skytter i hver 
klasse, samt medalje til plassene 1.-3. i hver klasse.  
Begrunnelse: medaljer er med på å motivere ved at flere får en belønning for resultatet. Dette blir 4 trøyer og 
12 medaljer. Det vil ikke bli noen inngravering av navn eller årstall på medaljene.  

• Renn til cupen ble besluttet og offentliggjøres på web og FB 
36/17 HL samling på Natrustilen 

Henvendelser og erfaring fra i fjor er ønsket at våpensikkerheten skal forsterkes. 
 
Vedtak: 
Styret besluttet at våpen låses inn i eget rom (m/vaktpatrulje). Alle er ansvarlig for å sette inn våpen og å 
oppbevare ammo på rommet.  

39/17 Antidoping 
Styret ønsker å fokusere på antidoping og påvirke klubbene til å gjøre det samme.  
 
Vedtak:  
Styret sender forlag til klubbene om hvordan håndtere dette lokalt. Det oppfordrer til at alle klubber krever at alle 
utøver skal gjennomføre REN UTØVER. Klubbene holder oversikt over hvem i klubben som har utført dette. 
  

Evt. • Styret har mottatt henvendelse fra BSK ang. pedagogisk kursing av trenere som får på håndtering av utøvere. 
Henvendelsen tas videre til NIF rundt trenerutdanning.  

 

https://antidoping.no/

