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Agenda:
1

Forberede
Kretsting
Fordele oppgaver
Forslag
kontingent?
Andre saker? (må
tas på eget
styremøte)

•
•
•
•

Årsberetning: EFL (Bruk mal fra 2013)
Regnskap: Inger og?
Budsjett: EFL og Inger
Omskrive ORG-planen og flette inn rekruttering i kap. 7 - ?
• Oppdatere kap 7
• Oppdatere 8.4 med navn samt endre sportslig utvalg til
også å inkludere jenteansvarlig (som ikke er omtalt i
org.planen)
• Kap 8.7 er vel ikke oppdatert med alle endringer, eks
Sjusjøen?, hva med Rena, tror det er stillstand
• Kap 8.10 (i hht kontingent)

2

Informasjon

•

Sommerskiskolen:
http://www.skiforbundet.no/hedmark/nyhetsarkiv/sommerskiskolefor-syns--og-bevegelsehemmede/
Toppidrett ILT og samarbeid TRYVIS og TUS
Beachflagg
Annet?

•
•
•
3

Rekrutteringsnotat

Rekrutteringsplan for Hedmark skiskytterkrets.docx

4

Samlinger

I hht rekrutteringsplan
Inkluder jente-opplegg
Planlegging av andre kurs

5

Renn i kretsen

Klubber må komme med ønsker om renn (ta utgangspunkt i
hovedterminliste) og hva de vil arrangere innen 10.6.

6

Neste møte

7

Eventuelt

Kommentarer og beslutninger:
Sak

Beskrivelse

44/14-15

Forberede kretsting
 Skrive årsberetning
 Ferdigstille regnskap
 Sette opp budsjett
 Gjøre om organisasjonsplanen
o Skille ut slik at den ikke inneholder langtidsplaner osv.
o Oppdatere gjenstående kapitler slik at det er i henhold
til dagens organisering
Sommerskiskolen
 Se lenke i agendaen, kretsen stiller med instruktører og
deltakelse til prosjektgruppen. Etter styremøtet så har vi nå
fått nok instruktører, dette er Sondre, Martin, Ada Helene og
Hermann.
Toppidrett i ILT
 Det ble gitt kort info om det arbeidet ILT nå har startet opp for
å forsøke å sikre at utøvere står lenger i idretten og satser på
videre skolegang i Trysil. Gjelder alle idretter som ILT har,
spesielt innenfor ski (Alpint, Park, Snowboard, Hopp,
Langrenn og skiskyting)
Beachflagg for kretsen
 Layout er klar og ble fremvist. Flagg blir bestilt.
Rekrutteringsnotat
 Ble kort gjennomgått, spesielt tilbudet «aktiv klasse» som vi
ønsker i alle kretsens renn neste år. I tillegg at kretsen skal
organisere felles reise til Kvalfoss og landsdelsmesterskap
 Skal sys sammen med den delen som tas ut av
organisasjonsplanen («langtidsplanen»)
 Danner grunnlag for planlegging av aktiviteter til neste seson
 Det kom forslag på at kretsen tar kontakt med klubbene og
gjennomgår for hver enkelt klubb hva vi mener er klubbenens
ansvar og hva kretsen kan bidra med. Videre at det er to fra
styret som reiser til hver klubb. Tas videre i neste møte

45/14-15

46/14-15

Ansvarlig/frist
Einar
Inger
Einar
Vidar

Einar

47/14-15

48/14-15

49/14-15

Samlinger og kurs
 Det skal lages samlingsplaner for kretsens samlinger. Disse
skal samkjøres med Teamets samlinger og søkes lagt utenfor
samlinger i regi av YSI. I tillegg skal det søkes å lage egne
jenteopplegg, dels som enkelte treninger på samlingene, dels
som egne aktiviteter utenfor kretsens samlinger
kveldstreninger, samarbeid med andre kretser (Oppland) med
mer
 Det skal også lages et forslag til kurs som skal tilbys foreldre
og andre interesserte i klubbene:
o Skileik
o Trener 1
Når det gjelder T2 og TD1 skal dette også neste år
gjennomføres i regi av YSI, og klubbene anmodes om å sende
aktuelle foreldre/eldre utøvere til disse kursene.
Kretsrenn neste sesong
 Hver enkelt klubb skal sende inn sine ønsker til når og hvilke
renn de vil arrangere neste sesong. Det er viktig at det tas
hensyn til hovedterminlisten til NSSF som antas å være klar
24. mai
Neste styremøte
 Dersom det kommer saker til tinget som må behandles av
styret, så blir det et styremøte den 7.5. Kommer ingen slike
saker, så avtales neste styremøtet på tinget (med nytt styre)
Eventuelt
 SommerNM 2015:
o Reservert overnatting på Malmplassen
o Trenger leder til dette, forslag Tor Solbakken tar dette
og får med seg Geir Stensby på «opplæring»
 Utøverliste:
o Sendes ut til styret og andre interessenter i kretsen

Bill Ove og
Hilde

Bill Ove tar
kontakt med
Magne Almås
og får forslag
til kurs.

Leder i hver
enkelt
klubb/gruppe
innen
10.6.2015
Einar kaller inn
til møte den 6.

Bill Ove tar
dette med Tor

Einar sender
det han har av
oversikter

