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

Blommen Skisenter, Stiklestad
16 juni 2011
19.00 – 22.30

Følgende medlemmer møtte:
Astrid Johansen
Tove Toldnes
John Eriksson
Tor Ove Hallem
Gunnar Nossum
Styrk Fjærtoft

Forfall:
Kirsti S. Stubbe
Fra sportslig utvalg, forbundet og jenteansvarlig deltok Ketil Reistad, Per Ola Wæge, Marian Lyngsaunet og Kari Mette Skrove på deler av
møtet

Saksnr

Saksnavn

7.

Orienteringssaker

Ansvarlig

Kretsen var representert på ledersamling på Orkanger 20 – 22 mai ved Astrid Johansen og Kirsti
S. Stubbe. Temaer som ble diskutert var
rekruttering
behov for næranlegg
byråkrati rundt nyanlegg, ressursperson ved søknader
world-cup Holmenkollen, ekstrabelastning med funksjonærhjelp
”reint idrettslag”

8.

Utviklingsavtalen med Forbundet og ”Strategiske satsinger i NTSSK –
herunder jentesatsing”
Marian orienterte om bakgrunnen for utviklingsavtale. Langtidsplanen er å øke rekrutteringen
med 15%. Videre fokuseres det på jentesamlinger og kompetanseutvikling. Kretsen må sende inn
handlingsplan for å få tildelt midler.
Utviklingsavtalen ble delvis utfylt i møtet. Må sendes inn innen 20 juni.

9.

Astrid

Plan/status for samlinger
Junior/senior: 8 samlinger, den første allerede gjennomført.
20 år og eldre: 2 samlinger
15/16 år: 3 regionale samlinger
13/14 år: 1 overnattingssamling i kretsens regi. Sonesamlinger utgår i kretsregi.

10.

Terminliste
Utkast til terminliste gjennomgått. Det vil bli tatt kontakt med klubbene og sørtrønderne for om
mulig å få til bedre koordinering av rennene, men lista er rimelig fullpakket. KM må avklares med
skikretsen

11.

Nasjonale renn – status for reiseopplegg
Lagt opp til 7 NC-renn
Geilo: 3 til 4 utøvere, kun senior, deltakere organiserer selv
Lygna: Overnattingssted Gjøvik aktuelt. Mangler smørebu. Buss
Simostranda: Overnatting Drammen aktuelt, ca 45 min kjøring. Buss
Lillehammer: Flere aktuelle overnattingssteder, ikke bestemt. Buss

Tor Ove/Gunnar

-

Orkdal: Utøvere ordner overnatting/transport selv
Markane: Overnatting på campingplass til Meland. 30-45 min. kjøring til stadion,
buss.
Trondheim: Utøvere ordner overnatting/transport selv
John

I tillegg er det hovedlandsrenn på Os. Einar Lund har bestilt overnatting på Hummelfjell skisenter
i Os. Må følges opp. Klubbene/foreldre organiserer transport

12

Regnskapsføring/økonomi
Styret besluttet at NTSSK meldes inn i enhetsregisteret. Blir da tildelt organisasjonsnummer og
har lov til å søke om momskompensasjon. Kan ha egen bankkonto registrert på kretsen, ikke
privatperson. Skjema utfylt, reinskrives og sendes Brønnøysundregisteret.
Momskompensasjon beregnes av total brutto driftskostnad i årsmøtegodkjent regnskap. Sendes
inn via Sports-Admin. Frist 1. august.

Astrid/Styrk

Astrid/Styrk

Kasserer har undersøkt programvare Styreweb. Går sannsynligvis på kontantprinsippet.
Utfordringen er å finne et system som ivaretar oversikt over hvem som har innbetalt etter hvilket
renn. Innbetalinger må derfor merkes med disse opplysningene. Administrativ leder setter opp og
sender lister som forrige år. Det innføres a konto innbetaling.
Tidligere kasserer nesten ferdig med fakturering/inndriving. Overleverer permer og nødvendige
opplysninger til ny kasserer denne juni 2011.

13.

Avtale med Meråker videregående skole
Forslag til samarbeidsavtale mellom MVS og NTSSK framlagt og diskutert i møte. Forslag til
endring på punkt vedrørende skyss der dette kan medføre at kretsen må skaffe ekstra kjøretøy for
å få med deltakere fra MVS.
Vedtak: Astrid legger fram revidert avtaleutkast og framforhandler endelig avtale med MVS.

14.

Styrk

Neste styremøte
Blommen Skisenter 18.08.2011 kl. 19.00.

Ref. Styrk Fjærtoft

Astrid
Alle

