Hedmark Skiskytterkrets
Møtereferat-Styremøte

Informasjon
Møte type:

Styremøte

Møte nr:

02-2019

Møte dato / tid:

11.03.19, kl 1830-2100

Sted:

Varden Hernes

Referent:

Ola Alme

Mob.tlf:

918 65 500

Deltagere
Tilstede:
Bente Bredalen
Einar Floden
Ola Alme
Åse Stensrud

Klubb:
Åsnes Skiskytterlag
Trysilgutten IL
Hernes IL, Ski/skiskyting
Hernes IL, Ski/skiskyting

Saker
Nr

Tekst:

1

Forrige styremøtereferat
Pkt 5 i forrige møtereferat ble ikke presisert tydelig nok, og korrigeres
med følgende:
Det understrekes at sittende styre har besluttet at alle søkere fra
kretsen som søker på Team Woodcon skal få plass på teamet. Dette
begrunnes med at det er så få utøvere at kretsen ser det som en plikt å
stille opp for de få utøverne som er i kretsen i denne aldersgruppa.
Dette kan revurderes dersom det et senere tidspunkt kommer mange
flere utøvere.

2

Oppdatering av organisasjonsplan med opplæringsansvarlig. Forutsatt
at det kan finansieres.Kretsutvikler, anleggsansvarlig og jenteansvarlig
er tatt ut av organisasjon.
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Ansvar:

Frist:

Einar

I rett tid til
avvikling
av
kretsting
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Nr

Tekst:

Ansvar:

Frist:

Langtidsplan oppdateres med opplæringsansvarlig.

Einar

I rett tid ti
lavvikling
av
kretsting

Sekretæ
r

10.05.19

Einar

15.04.19

3

4

Idrettsrapportering-Rapportering av utøvere i skiskyting til
Idrettskretsen.
Rapportering av aktive utøvere fra det enkelte idrettslag/klubb er
grunnlag for økonomisk fordeling fra Fylkeskommune. Dette danner et
viktig grunnlag for aktivitet og rekruttering. Det er derfor SVÆRT
VIKTIG at den enkelte klubb/idrettslag rapporterer inn alle sine utøvere
som driver med skiskyting.
Besluttet:
Skiskytterkretsen informerer alle klubber/idrettslag i kretsen om
viktigheten av at aktive skiskyttere rapporteres inn.

Årshjul for kretsen:
Gås gjennom og gjøres kjent for alle i styret.
5
Besluttet:
Sendes ut før neste styremøte
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Tekst:
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Frist:

Einar

Til
kretsting

Sekretæ
r

15.03.19

Trond
Ole

Til
Kretsting

Budsjett til neste år:
Ny ordning pga omorgansiering av finansiering fra Fylkeskommune i
Innlandet fylke vil høyst sannsynlig medføre at inntektene fra
Fylkeskommunen reduseres. Reduserte inntekter fra
Skiskytterforbundet kan også forventes.
Det er sannsynlig at det vil bli en pott med penger som
HSSK er da i en suituasjon der man enten må redusere utgifter, eller
øke inntekter.

6

Besluttet:
Styret vedtok enstemmig å justere årskontingent for neste år som det
framår i nedenstående tabell.

Nåværende
1500
3500
5500

Påslags
prosent
0,15
0,15
0,15

Økning i
Ny
kroner/år årslisens
225
1725
525
4025
825
6325

Kostnader til reiseleder beholdes uendret. Der kretsen finansierer 50%,
og resterende 50% fordeles på de klubben som har utøvere, ut fra
antall.

Lisens for utøvere fra 13 år og oppover:
Viktig å informere alle klubber om at lisens skal betales for alle utøvere
fra og med 13 år, fra neste år.
7
Besluttet:
Det sendes ut henvendelse til lalle skiskytterklubber i Hedmark med
tydeliggjøring av dette.

Sammensetning av styre, og varighet på verv:
Det er vedtatt at sekretær og leder ikke kan gå av på samme år. Dette
for å sikre kontinuitet i styret.

8

Besluttet:
Ved valget 2019 må nytt styre konstitueres slik:
2 fra styret velges for oddetall årstall
3 fra styret velges for partall
Leder og sekretær kan ikke gå ut samme året.
Trond Ole gjør klar organisasjonsplan med retningslinjer for utskifting.
Styret velger å ikke ta inn utøverrepresentant i styret, da dette har vært
en sovende stilling.
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Tekst:

Ansvar:

Frist:

Leder
(kan
deleger
e til
sekretæ
r)

Til
kretsting

Ola orienterte om møte i idrettskretsen 7. april 2019 vedr finansiering i
framtida.
Fylkeskommunen har tatt finansiering av idrett opp til vurdering.
Tydelige signaler som ble gitt under møtet som ble arrangert av
Idrettskretsen i Hedmark var:
 Det kan påregens generelt mindre bevilgninger til idrett.
 Den nye Fylkeskommune Innlandet vurderer å ta over ansvaret
for finansiering av idrett. Fram til nå har Hedmark idrettskrets
disponert økonomiske midler til fordeling til ulike kretser og
særkretser. Beslutning om framtidig ordning er ikke vedtatt.
 Det er videre signaler om at 50% av bevilgningene til idrett bli
fordelt ut fra aktive utøvere (100% fordeles slik i dag), og 50% i
ny ordning fordeles etter søknad. Dette vil være til fordel med
idrettskretser og evt særkretser som har så stor oppslutning at
de har ressurser til å ansette administrative ressurser, som kan
følge opp søknadsprosesser osv.
 Ved søknad om midler vil nedenstående 3 faktorer vli prioritert:
1. Samarbeidsprosjekter
2. Kompetanseutvikling
3. Ungdom
Fylkeskommunen gjorde det tydelig at et begrep som er et godt
argument i forhold til å søke om midler i framtida er økonomiske
barrierer som er en hindring for enkeltidretters utvikling. For skiskyting
er f.eks. investering i våpen til bruk i rekruttering en slik utfordring.
Dette/andre økonomiske barrierer er et godt argument for søknad om
midler i forhold til Sparebankstiftelsen.
Fylkeskommunen informerte ellers om at det er opprettet en ordning
som gir familier med økonomiske utfordringer mulighet til å få dekket
deler av kostnader ved barns idrett. Ordningen benevnes idrettskort.

Premiering til 1. 2. og 3. plass etter HL og NM sommer og vinter:
(Internasjonale renn, sammenlagt resultater og mix premieres ikke)
Spørsmål som ble diskutert:
Skal kretsen permiere?
Hva skal det premieres med?

10

Besluttet:
Enighet om at det skal premieres. Dette må framgå av
organisasjonsplan. Skrives i organisasjonsplan at dersom utøver ikke
deltar på kretsting, så anmodes klubbene om å dele ut premien under
et arrangement i klubben. For eksempel arrangement i forbindelse med
sesongavslutning.
Det deles ut Vik og Valsøe, av serien Alv og Alvskog til hhv
jenter/gutter. Ett sett består krus 30 cl og asjett 21 cm.
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11

Neste møte:
Tar et kort styremøte i forkant av kretsting 25. april.
Starter da med styremøte kl. 1730 denne dagen. Kretsting fra 1830.
Dersom det ikke er behov for styremøte i forkant av kretsting gis det
beskjed om dette i forkant.

Einar

Senest 2
uker før
kretsting

Referent:
Ola Alme
29.02.19
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