Hedmark Skiskytterkrets

Møtereferat
Tema:

Styremøte i Hedmark Skiskytterkrets

Møtedato:

19.3.2015

Tilstede:

Bill Ove Bjørsland, Einar Floden, Sidsel Moholdt, Espen Olsen, Trond Ole Myrvold,
Isak Hasselvold, Hilde Floden, Vidar Steimler fra sak 42 og ref.

Referent:

John Olav Sundli

Skrevet ut: 24. mars 2015

Sak

Ansvarlig/frist

39/14-15

Kretsting 2015
Kretstinget holdes 20. mai på Hærens Tekniske Verksted, Elverum kl
1900. Innkalling og sakliste i forhold til organisasjonsplanen og
vedtekter.

40/14-15

Samlinger 2015-2016
Trysil har ”snøgaranti” fra sist i oktober 2015. Einar bestiller arenaen
til samlingshelg (6.-8.11. hvis ledig) og til renn i Trysil 29.11.

41/14/15

42/15-16

Overnatting vedr. nasjonale renn 2015/16
Einar, Sidsel og John Olav er ansvarlig for å bestille overnatting til
nasjonale renn så snart det lar seg gjøre etter styremøtet i Forbundet
23.4.2015.
Årshjul og rekrutteringsplan
Vidar orienterte om rekrutteringsplanen som utvalget bestående av
Einar, Tor, John Olav og Vidar har utarbeidet inneværende vinter. Det
er en rød tråd i rapporten fra
 rekruttering av nye løpere og foreldre/ foresatte
 beholde utøverne gjennom den ”kritiske” alderen 15-16 år
 et godt tilbud til de som ikke velger NTG eller nasjonale
idrettslinjer på videregående
 et godt tilbud for 20-21 og senior
Rapporten tar for seg fordeling av oppgaver mellom klubb, krets og
team inkludert forslag til konkrete tiltak som kretsen kan bidra med på
de ulike aldersgruppene.

Einar

Einar, Sidsel og
John Olav

2

Team Statskraft reorganiseres fra Forbundets side. I all hovedsak
medfører det at det blir vanskeligere å komme inn på dette teamet da
det er mange gode løpere som kjemper om relativt få plasser.
Det medfører at kretseteamene blir viktigere for regional satsing for
junior og senior, for Hedmark vil det si Team Natrudstilen.

43/14-15

Diverse
Einar bestiller banner med logo Hedmark Skiskytterkrets.
John Olav gikk gjennom statistikken for Hedmarkscupen. Det er
ønskelig med bedre lårnummer til neste sesong, John Olav sjekker ut
muligheter for å anskaffe dette.

-

Neste møte 16.4. klokka 18:30, teknisk verksted

