Referat fra styremøte HSSK
Møtedato og klokkeslett
Møtested
Klubber representert:

19. september 2016, kl. 18:30-20:30
Elverum Tekniske verksted
Sørskogbygda (Trond Ole Myrvold)
Hernes (Arne Fredheim)

Manglende klubber:

Austmarka
Mjøsski
Nordbygda/Løten
Rena
Sjusjøen
Stor-Elvdal
Trysilgutten
Vestre Trysil
Åsnes
Bill Ove Bjørsland (kretsutvikler)
Einar Floden
20 september 2019

Andre deltakere på møtet:
Referent
Møtereferat skrevet dato:

Agenda med kommentarer til hver punkt:
1. Godkjenning referat fra forrige møte. Møtereferatet ligger på kretsens sider:
http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_ost/hedmark_ssk/styret/motereferat/
2. Endelig fastsettelse av kretsrenn kommende sesong
3. Status samling oktober
4. Status samling november
5. Mulig jentesamling sammen med Oppland?
6. Rapport fra hver klubb om status på rekrutteringsarbeidet, ref tidligere utsendt mail om dette.
Her forventer jeg at alle klubber som ikke har gitt skriftlig tilbakemeldinger stiller i møtet og
informerer om status og behov for bistand
7. Rapport fra hver klubb om behov for kurs (trener og TD)
8. Rapport fra hver klubb om status «Rent Idrettslag»
9. Kort status Team Natrudstilen
10. Neste møte
11. Evt.
Informasjon/Beslutninger om hvert agendapunkt:
Dårlig oppmøte på møtet, både fra styret og klubbene. Da ikke flertallet av styrerepresentantene var
til stede på møtet, var heller ikke styret vedtaksfør i henhold til §10 (1) i loven til HSSK. Det ble derfor
ikke fattet vedtak på dette møtet, kun orientert om ulike saker.
1.
2.
3.
4.

Det var ingen kommentarer til forrige møtereferat
Foreslåtte kretsrenn er avklart i klubbene, og settes opp i henhold til forrige møtereferat
Ingen er foreløpig påmeldt til samlingen i oktober
Bill Ove avklarer bekreftelse til Skistart på at vi skal ha samling og overnatting. Endelig antall
avtales senere. Sendes ut invitasjon i begynnelsen av oktober
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5. Invitasjon fra Oppland om felles jentesamling. Dersom dette blir ordnet mellom jentekontaktene
i kretsene, sendes invitasjonen ut i løpet av kommende uke.
6. Ingen tilbakemeldinger fra klubbene. Unntaket er kort status fra Austmarka pr. mail. Diskuterte
på møtet behov for ny, felles arena i Elverum, og det initiativet som har pågått i lengre tid fra
ulike hold for å få på plass et anlegg til både ski og skiskyting. Dersom det passer for
initiativtakerne vil vi få en presentasjon av planene på neste styremøte.
7. Ingen klubber har rapportert om behov for noen kurs? Virker litt rart da det er mangel på TD’er i
flere klubber.
8. Ingen rapporter fra klubbene om «Rent idrettslag». Noen skiskyttergrupper har sendt dette
videre til hovedlaget i klubben.
9. Ingen statusrapport ble gitt da Tor ikke var tilstede.
10. Neste møte blir enten 17.10. eller 20.10. Avhengig av når vi kan få presentasjon av arenaplaner
for Elverum, ref. pkt. 6.
11. Spørsmål fra Hernes om det finnes retningslinjer fra kretsen til klubbene om dekning av
kostnader for utøvere/foresatte. Det finnes ingen slike retningslinjer. Praksis er ulik i de
forskjellige klubbene, og styres av klubbenes økonomiske situasjon.
Oppfølgingspunkter:
Einar kontakter Skiskytterforbundet for å få innspill til hva forbund og krets kan gjøre for å få
nødvendig interesse og fortgang i arbeidet med arena i Elverum.
Einar kontakter Skikretsen for å invitere disse til neste styremøte der informasjon om anlegg blir
presentert.
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