Møteprotokoll for Styret for Nord-Trøndelag skiskytterkrets
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Idrettens hus, Steinkjer
16.08. 2010
18.00 – 21.15

Følgende medlemmer møtte:
Tore Wold
Tove Toldnes
Knut Fenne
Astrid Johansen
Arve Lægran
Kirsti S. Stubbe

Saksnr

Saksnavn

1.

Momskompensasjon 2010, Info.
Bakgrunnen for saken er at Kulturdepartementet fastsatte en forskrift i juni 2010, ”Forskrift om
merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner”

Ansvarlig

Tore

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til
merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester (tilskudd).
Kretsen skulle rapportere de totale driftskostnadene minus finanspostene (regnskapet for 2009)
innen 15.juli 2010. Fristen ble utsatt til 15. september 2010.
Minstegrensen for å kunne søke om kompensasjon er kr.300 000 i totale driftskostnader. NordTrøndelag skiskytterkrets rapporterte inn kr. 617 000,- for 2009.
Maksimalt kompensasjonsbeløp i 2010 vil være på 7 prosent (35 prosent av totale driftskostnader,
multiplisert med en faktor på 0,2 jfr. forskriften § 7 niende ledd og § 11).
Rapporten ble sendt inn av Tore Wold i august 2010.
På nettsiden http://www.lottstift.no finner man forskriften ang. merverdiavgiftskompensasjon.

2.

Terminliste, status
To forslag på terminliste for 2010/2011 ble lagt fram på møtet av Tove.
Forslagene ble diskutert.
Disse tilbakemeldingene kom fram på møtet:
-

Midtnorsk i skiskyting og langrenn er lagt til samme helg (uke 5). Sjekk om det er
mulighet for å flytte MNM.

-

Er det mulighet for å få til et vårrenn i Meråker? Forslag på uke 13. (alt. 14 eller 15).

-

Viss det blir aktuelt med et renn i Meråker uke 13. Undersøk om det er mulighet for å
flytte Magnar Solberg rennet?

-

Ønskelig med 10-12 kretsrenn. Er det for mange KM?

-

YS renn. Hvor mange i Nord-Trøndelag?

-

TD – to personer pr. renn.

Tove jobber videre med terminlista til neste styremøte. Tar kontakt med Sør-Trøndelag.

Tove

Styret satser på å ha klar terminlista til 1.oktober 2010.
Tore sender ut mail til alle klubbene der han ber om tilbakemelding innen 15.september om det er
for mange KM (normal, sprint, fellestart og stafett) i løpet av vinteren.
Tore

3.

Reise opphold, status
På møtet ble det lagt fram oversikt over hvordan Vital cup og Statkraft cup vil bli organisert i
forhold til overnatting og reise sesongen 2010/2011.

Tove

Overnatting er bestilt på de fleste rennene. Buss blir transportmidlet til de fleste rennene.
Overnatting hovedlandsrennet er ikke avklart. Astrid sjekker alternativer.

4.

Fordeling arbeidsoppgaver

Alle/Kirsti

Kirsti la fram et forslag til fordeling av arbeidsoppgaver til det nye styret. Alle ser på det, og gir
tilbakemelding før neste styremøte.

5.

-

Se om det er oppgaver som ikke er aktuelt lenger

-

Nye oppgaver

-

Flytting av oppgaver til andre

Status samlinger

Arve

Sportslig utvalg skal ha første møte den 17.august.
Arve sender ut referat til styre etter det møtet.
Sportslig utvalg har fått invitasjon til samling for 13-16år i Østersund 15-18.oktober. Avklaring
ang. det blir tatt på møtet.
Sonesamling er under arbeid.
Sportslig utvalg får se på eventuelt samarbeid med Sør-Trøndelag skiskytterkrets.

6.

Status økonomi

Knut

Knut la fram status for økonomien.
Kontingent krav må sendes ut nå.
Mangler faktura mal med logo. Må ordnes.

7.

Eventuelt
Tove

-

Overtrekksdress til trenere i kretsen. Tove sjekker med MX

-

Tove og Kirsti ordner seg dynejakker på MX

-

Medlemmer av styret kan sende reiseregning for bilkjøring/tog til møter.

-

Førstehjelpskrin. Tore sjekker det.

Tore

-

Neste møte blir september/oktober.

Tore

Ref.
Kirsti S. Stubbe, sekretær NTSSK

